


Wydarzenia

KOLBUSZOWA
ŚWIĘTOWAŁA

Fotoreportaż

Mocni Bojki z Ukrainy

Władysław Pogoda promował swoją nową płytęWystęp folkowego zespołu braci Steczkowskich

Gwiazdą drugiego dnia majowego świętowania był znany raper Eldo Koncert Grzegorza Turnaua – gwiazdy Dni Kolbuszowej
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KOLBUSZOWA ŚWIĘTOWAŁA

O tym, że warto było spędzić majowy weekend w Kolbuszowej świadczą tłumy mieszkańców i przyjezdnych,
którzy bawili się podczas zakończonych 3 maja obchodów dni miasta. Koncert Grzegorza Turnaua, występ
zespołu Habakuk i rapera Eldo, pokaz sztucznych ogni – to tylko część tegorocznych atrakcji. W ramach
trzydniowego świętowania kolbuszowski rynek zmienił się w miasteczko rozrywki i rekreacji, gdzie nie zabrakło
konkursów, turniejów i sporej dawki muzyki.

1 maja
Orkiestry Dęte Świętemu
Główne uroczystości obchodów dni

Kolbuszowej rozpoczęły się 1 maja spo
tkaniem Orkiestr Dętych „Santo Subito”.
W związku z beatyfikacją Jana Pawła II
miały one szczególny charakter. Na Jego
cześć blisko 200 muzyków zagrało spe
cjalnie napisane na tę okazję utwory, a tak
że wykonało wspólnie „Barkę”  ulubioną
pieśń naszego Papieża. Występy poprze
dziła Msza św. w Kolegiacie p.w. Wszyst
kich Świętych. Po złożeniu kwiatów pod
pomnikiem Jana Pawła II orkiestry prze
maszerowały na miejsce przesłuchań kon
certowych. W ramach imprezy na rynku
wystąpiły orkiestry z Kolbuszowej, Rze
szowa, Łańcuta, Komorowa, a także orkie
stra z Dobrynina, która okazała się zwy
cięzcą tegorocznych spotkań orkiestro
wych. Po południu na mieszkańców czeka
ły konkursy i quizy o życiu papieża Jana
Pawła II.

Dla miłośników marszu z kijkami
Urząd Miejski w Kolbuszowej oraz KKS
Kolbuszowianka zorganizował I Rajd Nor
dic Walking kolbuszowskim śladem, upa
miętniającym Jana Pawła II. Na mecie
każdy z ponad 20 uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz wziął udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wie
czór należał do „Widelan” i „Mocnych
Bojków” ze Starego Sambora, których lu
dowe przygrywki niejedną parę zachęciły
do tańca.

2 maja
Zlot Quadów, koncert dla Janka Byt

nara oraz występy gwiazd polskiej sceny
hiphopowej to główne atrakcje drugiego
dnia majowego świętowania. W tym dniu
organizatorzy zadbali przede wszystkim
o kolbuszowską młodzież.

Od godziny 14.00, na trasie „Glinian
ki”, mistrzowie kierownicy walczyli o Pu
char Burmistrza Kolbuszowej. Blisko 30
uczestników startowało w dwóch katego
riach – quady i samochody terenowe. Dla
zawodników przygotowano dwa tory: ad
venture i extreme. Na trasie, jaką musieli
pokonać miłośnicy czterokołowców, nie
zabrakło stromych zjazdów, podjazdów,
slalomów czy przepraw przez doły z bło
tem. Po zakończeniu zmagań zwycięzcy
otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Mar
ka Gila pamiątkowe puchary. W klasie ad
venture quadów najlepsza okazała się Ka

Występy orkiestr dętych to główny punkt obchodów 1 maja

I Rajd Nordic Walking zgromadził ponad 20 uczestników

Blisko 30 fanów czterokołowców wzięło udział w zmaganiach o Puchar Burmistrza Kolbuszowej
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mila Pastuła, natomiast trasę extreme naj
sprawniej pokonał Marcin Sak. Paweł
Rybski i Łukasz Drapała zajęli pierwsze
miejsce w klasie adventure samochodów
terenowych, a Waldemar Cesarz i Bartek
Baja w klasie extreme.

Wieczór z hiphopem
O godz. 17.00 rozpoczął się koncert

z okazji 90 urodzin Janka Bytnara „Rude
go”, w ramach którego wystąpili finaliści
konkursów bytnarowskich oraz aktorzy
popularnego serialu „Czas honoru”. Zgro
madzona publiczność mogła spróbować
swoich sił w quizach historycznych. Wie
czorne występy gwiazd polskiej sceny mu
zycznej hiphopu przyciągnęły setki osób.
Rahim – znany ze współpracy z Magi
kiem i Paktofoniką, zaprezentował swoje
najbardziej znane utwory. Na scenie kolbu
szowskiego rynku wystąpił również war
szawski raper Eldo, autor „Światła mia
sta” i „Nie pytaj o nią”. Dla sympatyków
reagge zagrał i zaśpiewał Habakuk – jed
na z najpopularniejszych grup tego typu
muzyki w kraju.

3 maja
Niech się święci 3 Maja
We wtorek odbyły się uroczystości pa

triotyczne z okazji 220 rocznicy uchwale
nia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie,
o godz. 8.00, mieszkańców obudziła para
dująca ulicami miasta Orkiestra Dęta
MDK. W trzeciomajowych obchodach
uczestniczyli, obok mieszkańców Kolbu
szowej, posełZbigniew Chmielowiec, wła
dze samorządowe gminy na czele z Prze
wodniczącym Rady Miejskiej oraz Burmi
strzem Kolbuszowej, władze powiatu,
przedstawiciele policji, straży pożarnej, or
ganizacji i instytucji, harcerze, kombatan
ci oraz młodzież kolbuszowskich szkół.
Po zbiórce pocztów sztandarowych przy
parkingu Państwowej Straży Pożarnej, ze
brani udali się na cmentarz, gdzie złożono
kwiaty na obelisku strażaków. O godz.
10.30 w intencji Ojczyzny, Strażaków
i mieszkańców powiatu odprawiono uro
czystą mszę w Kolegiacie p.w. Wszyst
kich Świętych. Druga część obchodów
miała miejsce w Miejskim Domu Kultury.
Pod tablicą upamiętniającą uchwalenie
konstytucji zebrani złożyli białoczerwo
ne wiązanki. Kolejnym punktem uroczy
stości była okolicznościowa akademia
przygotowana przez uczniów z Zespołu
Szkół Technicznych oraz rozdanie nagród
laureatom XXI Edycji Turnieju Wiedzy
o Historii Regionu im. prof. Haliny Du
dzińskiej pn. „Życie i walka Janka Bytna
ra”.

Tego dnia na scenie wystąpił również Habakuk

Po nabożeństwie uczestnicy 3-majowych obchodów przemaszerowali do Miejskiego Domu
Kultury

Pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji delegacje złożyły kwiaty
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Biegiem po puchar
W tym dniu imprezy rozpoczęły się

po południu. Dobra kondycja i wola wal
ki przydała się uczestnikom XVII Biegu
Ulicznego o Puchar Burmistrza Kolbu
szowej. Najlepsi biegacze otrzymali pu
chary, pamiątkowe dyplomy oraz sporto
we nagrody, które wręczył zastępca bur
mistrza Marek Gil. Zawody rozegrano
w 6 kategoriach wiekowych. Wśród
uczniów klas IIV najlepsi okazali się Mi
chał Czepiel oraz Katarzyna Siwiec.
W kategorii klas VVI pierwsze miejsce
przypadło Szymonowi Ziębie i Katarzy
nie Serafin. Wśród uczniów klas gimna
zjalnych najszybsi byli Marcin Sędłak
i Katarzyna Wojciechowska. W kategorii
szkół średnich Jacek Żądło i Monika Sta
rzec. Pierwsi na mecie w grupie do 35 lat
byli Rafał Wojciechowski oraz Renata
Skomry, a wśród osób pow. 35 roku życia
Bogdan Karkut i Danuta Zatorska. Naj
młodszym uczestnikiem tegorocznego
biegu został 4letni Kacper Harchut, a ty
tuł najstarszego zawodnika przypadł 70
letniemu Janowi Fedyryszynowi i 70let
niej Irenie Luchach.

Samorządowcy vs. Uniwersytet
Rzeszowski

Tuż po biegu część mieszkańców
przeniosła się na teren stadionu, gdzie
w meczu o Puchar Posła Zbigniewa
Chmielowca stanęli naprzeciwko siebie
samorządowcy Gminy Kolbuszowa oraz
reprezentacja Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozgryw
ka zakończyła się wynikiem 3:2 dla dru
żyny samorządowców.

Grzegorz Turnau gwiazdą wieczo
ru

W tym samym czasie, w oczekiwaniu
na gwiazdę wieczoru, dla licznie zgroma
dzonej na rynku publiczności zagrali Mo
gilanie i kapela żydowska Elizer Mizar
chi. W tym dniu wystąpił również Włady
sław Pogoda, promujący nową płytę oraz
folkowa Teuta braci Steczkowskich.
O dobry humor zadbali Górniacy i Wola
nie, przedstawiając przedwojenne relacje
Polaków i Żydów w widowisku „Na ryn
ku i w karczmie AD 1929”.

„Między ciszą a ciszą”, „Naprawdę
nie dzieje się nic” oraz wiele innych
utworów Grzegorza Turnaua mieszkańcy
Kolbuszowej mogli wysłuchać podczas
koncertu tego jednego z najbardziej zna
nych artystów w Polsce. Mimo deszczo
wej pogody na występ gwiazdy tegorocz
nych Dni Kolbuszowej przybyło wiele
osób. Trzydniowe świętowanie zakończył
efektowny pokaz sztucznych ogni.

Na starcie XVII Biegu Ulicznego stanęło wielu chętnych

Puchar posła Zbigniewa Chmielowca zdobyła drużyna Samorządowców

Żydowska kapela Elizer Mizarchi
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IDŹCIE CZYNEM BUDZIĆ POLSKĘ

...”by Polska umiała znów żyć...”
Uroczysta Msza Św. w kolbuszowskiej Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych, sprawowana przez ks. Jana Chmu-

rę, rozpoczęła obchody 90 rocznicy urodzin Janka Bytnara. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz
samorządowych, uczniowie szkół wraz ze swoimi nauczycielami, w tym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego;
noszącego imię Janka Bytnara, Drużyna Strzelców pod dowództwem Piotra Panka oraz przedstawiciele drużyn
harcerskich działających w Hufcu ZHP im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, z komendantem podharcmistrzem
Jadwigą Siwiec.

Po Mszy Św. władze samorządowe
miasta, z Burmistrzem Janem Zubą i Prze
wodniczącym Rady Miasta Markiem Opa
lińskim, oraz władze powiatu, ze Starostą
Janem Kardysiem i Przewodniczącym Ra
dy Powiatu Mieczysławem Burkiem,
przedstawiciele Towarzystwa im. J.M. Go
slara, z prezesem Andrzejem Jagodziński
m, uczniowie szkół podstawowych, gim
nazjalnych i ponadgimnzjalnych powiatu
kolbuszowskiego, wraz ze swoimi dyrek
torami i nauczycielami, przeszli pod dom
urodzin Janka Bytnara i złożyli kwiaty
pod tablicą pamiątkową. Kwiaty składali
także harcerze i strzelcy ze swoimi opieku
nami. O godz. 11:00 w Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej, uczniowie Li
ceum Ogólnokształcącego im. Janka Byt
nara przedstawili wzruszający montaż
słownomuzyczny pt. „Janek Bytnar na
szym wzorem”, przygotowany pod kierun
kiem Wandy Jasińskiej i przy współpracy
Małgorzaty Miąso.

Spektakl oparty był na tekstach Bar
bary Wachowicz i Krzysztofa Kamila Ba
czyńskiego. Motto stanowiły słowa Józefa
Piłsudskiego: „Idźcie czynem budzić Pol
skę.” Sztuka ukazywała historię rodziny
Bytnarów, którzy zbudowali ciepły dom
dla Janka i Duśki (siostry Janka), kładąc
fundamenty pod największe wartości. „Ru
dy” był wyjątkowym dzieckiem, nie tylko

inteligentnym, ale serdecznym, życzli
wym i zdolnym do prawdziwej przyjaźni.
„Alek” (Aleksander Dawidowski) i „Zoś
ka” (Tadeusz Zawadzki) byli gotowi od
dać życie, żeby tylko Janek mógł chociaż
umrzeć jako wolny człowiek. Wierność
wartościom najwyższym jak: walka o wol
ność Ojczyzny, przyjaźń, braterstwo za
owocowały Akcją pod Arsenałem.

Jesteśmy spadkobiercami tych warto
ści.

Natomiast o godz. 19.30, na rynku,
przedstawiono przygotowaną przez
uczniów LO, prezentację multimedialną
poświeconą Jankowi Bytnarowi.

Janek Bytnar „Rudy” urodził się
w Kolbuszowej 6 maja 1921 roku. Tu
spędził wczesne lata swojego życia, po
czym, wraz z rodziną, zamieszkał w War
szawie. Był chłopcem bardzo zdolnym,
pracowitym i zdyscyplinowanym. Działał
w harcerstwie. Wymagał od siebie wiele,

Uroczysta Msza Św. w Kolbuszowskiej Kolegiacie

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
umieszczoną na domu w którym urodził się
Janek Bytnar

Spektakl „Janek Bytnar naszym wzorem”
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KOLBUSZOWA W SPECJALNEJ STEFIE EKONOMICZNEJ
EURO PARK MIELEC

Dnia 20 kwietnia 2011 r. w Kolbuszowej odbyło się symboliczne wbicie łopaty przy ul. Sokołowskiej oraz
została zwołana konferencja prasowa z okazji rozpoczęcia inwestycji pod nazwą: „Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej”. Tereny te zostały włączone do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu.

Na spotkaniu byli obecni: Zbigniew
Chmielowiec, Poseł na Sejm RP, Andrzej
Reguła, Wicewojewoda Podkarpacki, Zyg
munt Cholewiński, Wicemarszałek Woje
wództwa Podkarpackiego, Danuta Boro
wiec, reprezentant Agencji Rozwoju Prze
mysłu  OddziałMielec, Franciszek Kosio
rowski, Prezes Zarządu Miejskiego Przed
siębiorstwa Dróg i Mostów Sp.
z o.o. w Rzeszowie, która wygrała prze
targ na roboty budowlane, oraz pracowni
cy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

W mowach, jakie wygłosili obecni na
konferencji goście, było wiele słów uzna
nia, podziękowania, szacunku oraz słów
mobilizujących do dalszego działania.
Burmistrz Kolbuszowej jest wdzięczny
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się, by ów projekt został zreali
zowany. Jan Zuba podkreślił, że dzięki po
mocy wykwalifikowanych ludzi, którzy
włączyli się w jego realizację, to przedsię
wzięcie było możliwe.

Wicemarszałek Zygmunt Cholewiń
ski pogratulował Gospodarzowi Gminy
Kolbuszowa Janowi Zubie realizacji pro
jektu oraz życzył, aby po zakończonych
pracach budowlanych, na uzbrojonym te
renie powstały zakłady, które utworzą no
we miejsca pracy dla mieszkańców Kolbu
szowej.

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE)
jest to wydzielona część terytorium kraju,
w której działalność gospodarcza może
być prowadzona na preferencyjnych wa
runkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzy
skały zezwolenie na działalność w strefie
przysługuje pomoc publiczna w formie
zwolnienia podatkowego. Specjalne strefy
ekonomiczne istnieją w Chinach, Indiach,
Iranie, Jordanii, Kazachstanie, Polsce, Ro

sji, na Białorusi i Fili
pinach. Specjalne
strefy ekonomiczne
zostały powołane
w celu zdynamizowa
niarozwojugospodar
czego w niektórych
regionach Polski.
Z biegiem czasu po
szczególne strefy roz
rastały się. Obecnie
niektóre z nich prowa
dzą działalność także
w miejscach dość od
ległych od swych ma
cierzystych lokaliza
cji.

Dzięki zaprezentowanej przez Jana
Zubę prezentacji multimedialnej można
było poznać historię starań zmierzających
do utworzenia SSE w Kolbuszowej, które
rozpoczęły się już w 2007 roku. Zakoń
czenie inwestycji planowane jest na ko
niec września 2012 r.

Na „Uzbrojenie terenów inwestycyj
nych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszo
wej” pozyskano dofinansowanie ze środ
ków Unii Europejskiej, które wynosi
3 814 107,54 zł. Wkład własny Gminy to
688 018, 68 zł.

W ramach projektu wykonana zosta
nie:
 przebudowa skrzyżowania drogi woje
wódzkiej nr 875 z drogą dojazdową do
strefy
 drogi dojazdowe do strefy
 kanalizacja sanitarna
 kanalizacja deszczowa
 sieć wodociągowa
 przebudowa sieci gazu
 oświetlenie uliczne
 kanalizacja teletechniczna ( w tym mo
nitoring wizyjny)
 chodniki

dzięki czemu kształtował swoją osobo
wość. Wychowanie, środowisko, czas,
w którym przyszło mu żyć sprawił, że wal
czył z okupantem niemieckim. 23 marca
1943 r. został aresztowany, wraz ze swo
im ojcem, przez gestapo. Przesłuchiwany
i skatowany na Pawiaku, mimo tortur nie
wydał nikogo. Uwolniony przez kolegów

z Szarych Szeregów w Akcji pod Arsena
łem, zmarł 30 marca 1943 r. mając 22 la
ta. Został pośmiertnie odznaczony Krzy
żem Walecznych, Orderem Virtuti – Mili
tari oraz otrzymał stopień harcmistrza.

Janek Bytnar był bohaterem, bo pozo
stał do końca wierny wartościom takim
jak honor i Ojczyzna. Dziś może być auto

rytetem dla młodzieży.
Do 10 czerwca, w Miejskiej i Powia

towej Bibliotece Publicznej w Kolbuszo
wej, będzie otwarta wystawa poświęcona
Jankowi Bytnarowi.

Więcej zdjęć w fotoreportażu na
stronie 39.

Położenie SSE w Kolbuszowej

Uroczyste wbicie łopaty inaugurujące rozpoczęcie inwestycji
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W KOLBUSZOWEJ POWSTAJE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej rozpoczyna realizację nowego projektu
z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś Leader, w ramach PROW 2007-2013. Będzie to
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Obecnie istotnym problemem zidenty
fikowanym przez Towarzystwo, a wystę
pującym na naszym terenie, jest proces za
niku aktywności społecznej i trudności
z integracją społeczną osób starszych i nie
aktywnych zawodowo. Przyczyny, które
składają się na powstanie problemu braku
aktywności i integracji społecznej, po
twierdzają analizy i dane, między innymi
ZUSu, mówiące o wzroście liczby osób
w wieku poprodukcyjnym (wg danych
z roku 2002 w powiecie kolbuszowskim
ilość osób w wieku poprodukcyjnym wy
nosiła 8.767, a w roku 2007 – 9.235 osób,
co stanowi 14,7 % mieszkańców powia
tu). Przemiany ekonomiczne, gospodar
cze, postęp techniczny i ekonomiczny
sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego
społeczeństwa najmniej zyskała na zmia
nach, jakie dokonywały się na świecie
i w Polsce w ostatnich latach.

Na terenie Kolbuszowszczyzny nie
wiele jest instytucji i organizacji wspiera
jących starszych, nieaktywnych zawodo
wo mieszkańców. Instytucje takie powin
ny przeciwdziałać wykluczeniu społeczne
mu, integrując i włączając takie osoby do
aktywnego uczestnictwa w życiu społecz
nym i kulturalnym regionu, organizując
dla nich spotkania i inne formy aktywne
go spędzania czasu. Realizacja projektu
utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wie
ku ma przyczynić się do przedłużenia ak
tywności społecznej i pomóc w odnalezie
niu się w nowej sytuacji życiowej, jaką

jest przejście na emeryturę. Uniwersytet
Trzeciego Wieku ma być dla tych osób
miejscem spotkań z podobnymi do nich
osobami, które muszą stawiać czoła wielu
problemom, m.in. brakowi akceptacji ze
strony młodych. Po latach wychowywania
dzieci i współuczestnictwie w wychowy
waniu wnuków, niekiedy utracie współ
małżonka i znajomych, nadmiar czasu mo
że być bardzo szkodliwy. W takim przy
padku nowa pasja może pomóc ponownie
otworzyć się na świat i zaakceptować go
takim, jakim stał się bez bliskich osób.

Coraz większym problemem dla osób
w wieku poprodukcyjnym są także szyb
ko rozwijające się nowe technologie.
W obecnej sytuacji osoby, które nie znają
podstaw obsługi takich urządzeń jak kom
putery, gdzie coraz więcej firm i urzędów
oferuje swoje usługi drogą internetową,
stają się wykluczone z tej formy komuni
kacji, czują się zagubione i odrzucone.
Szybki rozwój wymusza także ciągłe ucze
nie się obsługi coraz bardziej zaawansowa
nych urządzeń, takich jak: telefony komór
kowe, karty płatnicze, bankowość elektro
niczna, itp. Nieumiejętność radzenia sobie
z nimi w konsekwencji prowadzi do wy
kluczenia społecznego osób jeszcze w peł
ni aktywnych.

Ze środowiska osób starszych płyną
sygnały o chęci uczestniczenia w zorgani
zowanych zajęciach, czego przejawem są
pytania o możliwe formy zorganizowania
zajęć lub spotkań. Problem osób starszych

jest o tyle istotny, iż dotychczas nie znaj
duje on dobrego rozwiązania instytucjo
nalnego.

Odpowiedzią na ten problem będzie
utworzenie, w ramach Towarzystwa, Uni
wersytetu Trzeciego Wieku w Kolbuszo
wej, który będzie organizował nowe for
my aktywizacji osób starszych.

W ramach działania Uniwersytetu
zostaną zorganizowane szkolenia kom
puterowe, które podniosą aktywność
społeczną uczestników. Zapoznają ich
z obsługą komputera i możliwościami
komunikacji poprzez Internet. W ich
trakcie uczestnicy nabędą umiejętności
prostej obsługi komputera, pisania
w programach biurowych, przegląda
nia i wyszukiwania informacji w Inter
necie, obsługi poczty internetowej oraz
obsługi komunikatorów internetowych.

Odbywać się będą także wykłady
z historii regionu, genealogii oraz etno
grafii, budujące tożsamość lokalną oraz
utrwalające dziedzictwo kulturowe.
Słuchacze Uniwersytetu wezmą także
udział w warsztatach kulinarnych, ma
larskich, literackich, muzycznych i ta
necznych.

Od 15 maja br. trwa nabór osób chęt
nych do wzięcia udziału w tym przedsię
wzięciu. Niezbędnych informacji nt. zapi
sów oraz działania Uniwersytetu udziela
koordynator projektu Halina Krzych, tel.
667124261, od poniedziałku do środy pod
telefonem 17 2270053.

 ścieżka rowerowa
 miejsca parkingowe

Specjalna Strefa Ekonomiczna EU
ROPARK MIELEC jest najstarszą spe
cjalną strefą ekonomicznąw Polsce. Zosta
ła założona w 1995r. i od początku swego
istnienia zarządzana jest przez Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A. Łączny obszar
SSE EURO PARK MIELEC obejmuje ob
szar 1062 ha. W SSE EURO PARK MIE
LEC warto inwestować, ponieważ zarzą
dzająca strefąARP S.A. zapewnia inwesto
rom kompleksową obsługę projektu oraz
dostępność pełnej infrastruktury, przez co
realizacja inwestycji jest przyśpieszona,

a koszty obniżone. Inwestorzy, którzy
otrzymają zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Stre
fy Ekonomicznej i zainwestują co naj
mniej 100 tys. euro, od ręki otrzymują pra
wo do zwolnień z podatku dochodowego.
Wielkość zwolnienia podatkowego z tytu
łu kosztów nowej inwestycji lub tworze
nia nowych miejsc pracy wynosi 50% po
niesionych wydatków inwestycyjnych lub
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnio
nych pracowników  dla przedsiębiorców
dużych; dla przedsiębiorców średnich 
60%, dla małych  70%.

Tereny wchodzące w skład SSE mają
dogodne położenie komunikacyjne. No
woczesne systemy organizacji pracy i za
rządzania jakością kształtują nowe posta
wy i kulturę pracy. Region południowo
wschodniej Polski daje możliwość atrak
cyjnego wypoczynku i rekreacji. Strefowe
przywileje przyciągnęły do SSE EURO
PARK MIELEC znane firmy polskie i za
graniczne.

OPRACOWAŁA
MARIA STARZEC
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XXI EDYCJA TURNIEJU WIEDZY O HISTORII REGIONU

W dniach 28 i 29 kwietnia 2011 r., w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, odbyła się
XXI edycja Turnieju Wiedzy o Historii Regionu im. prof. Haliny Dudzińskiej. Uczestnikami byli uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs został zorganizowany pod
hasłem: ,,Życie i walka Janka Bytnara
(19211943)”. Miał on na celu przybliże
nie młodzieży dziejów regionu kolbuszow
skiego oraz promocję naszego regionu. Te
matyka konkursu obejmowała głównie za
gadnienia związane z osobą Janka Bytna
ra. W konkursie brała udział młodzież,
która wcześniej przeszła szkolne elimina
cje. Dzięki I etapowi szkoły wybrały god
nych reprezentantów na finał konkursu.

II etap miał na celu wyłonienie najlep
szych z najlepszych. Testy były opracowa
ne przez mgr Grzegorza Mazana, na pod
stawie podanej wcześniej literatury, dzięki
której młodzieżmogła pogłębić swojąwie
dzę na temat Janka Bytnara.

Janek Bytnar (ps. Rudy, Czarny, Ja
nek, Krokodyl, Jan Rudy) urodził się 6 ma
ja 1921 w Kolbuszowej, zmarł 30 marca
1943 r. w wyniku obrażeń odniesionych
na przesłuchaniach prowadzonych przez
Gestapo. Harcmistrz, podporucznik AK,
bojownik Szarych Szeregów. Jest jednym
z bohaterów książki Aleksandra Kamiń
skiego „Kamienie na szaniec”, szczegóło
wo relacjonującej przebieg oraz metody
walki członków Małego Sabotażu i dywer
sji w pierwszych latach II wojny świato
wej.

Grób Janka Bytnara znajduje się na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie.

26 września 2009 r., za wybitne zasłu
gi dla niepodległości Rzeczypospolitej Pol
skiej, został pośmiertnie odznaczony Krzy
żem Komandorskim z GwiazdąOrderu Od

rodzenia Polski.
Dnia 28 kwietnia br. wybrano trzy naj

lepiej napisane testy uczniów szkół gimna
zjalnych:
I miejsce: Marcin Kostuj (Gimnazjum
nr 2 w Kolbuszowej)
II miejsce: Anna Krzych (Gimnazjum
w Kupnie)
III miejsce: Faustyna Kurdziel (Gimna
zjum nr 2 w Kolbuszowej).

Następnego dnia do rywalizacji przy
stąpiła młodzież ze szkół ponadgimnazjal
nych. Po ocenie prac okazało się, że ko
nieczna będzie ustna dogrywka o zajęcie
trzeciego miejsca. Ostatecznie jury wyło
niło zwycięzców:

I miejsce: Sławomir Sudak (LO w Kol
buszowej)
II miejsce: Łukasz Rozmus (ZST
w Kolbuszowej)
III miejsce: Marzena Surowiec (ZST
w Kolbuszowej).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy
mali dyplomy i nagrody książkowe. Nato
miast laureatom XXI Edycji Turnieju
Wiedzy o Historii Regionu im. prof. Hali
ny Dudzińskiej nagrody wręczono trady
cyjnie w dniu 3 maja 2011 r. w Miejskim
Domu Kultury w Kolbuszowej na uroczy
stej akademii z okazji 220 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mło
dzież otrzymała upominki z rąk Starosty
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia i Bur
mistrza Kolbuszowej Jana Zuby.

Należy zaznaczyć, że organizatorzy
konkursu oraz Komisja konkursowa byli
pod wrażeniem poziomu wiedzy młodzie
ży, która była doskonale przygotowana do
udziału w Turnieju – co potwierdza celo
wość organizowania tego rodzaju konkur
sów, dzięki którym młodzież ma okazję
poszerzyć wiedzę na temat historii swoje
go miasta, regionu, swojej „Małej Ojczy
zny”.

Organizatorami Turnieju Wiedzy
o Historii Regionu byli: Regionalne To
warzystwo Kultury im. J.M. Goslara
w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa Bi
blioteka Publiczna w Kolbuszowej oraz
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszo
wej.

STARZEC MARIALaureaci konkursu otrzymali gratulacje i nagrody z rąk Starosty Kolbuszowskiego Józefa
Kardysia i Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby

Test wcale nie był łatwy
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III POWIATOWY KONKURS

MOJA PIERWSZA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
28 kwietnia 2011 roku, w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, po raz trzeci odbył się

konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego pod hasłem „Moja pierwsza rozmowa
kwalifikacyjna”. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”
przez Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wraz z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym,
Uniwersytetem Rzeszowskim – Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii z siedzibą w Weryni.

Do konkursu mogli się zgłaszać
uczniowie, którzy byli gotowi do rozmo
wy kwalifikacyjnej, w celu sprawdzenia
i poszerzenia swoich umiejętności. Musie
li także znać zasady dobrego zachowania
 savoirvivre oraz umieć sporządzać doku
menty aplikacyjne.

Celem tego konkursu było przygoto
wanie młodzieży do wejścia na rynek pra
cy, kształcenie umiejętności słowa oraz au
toprezentacji, kreowanie swojego wizerun
ku, a także promowanie uczniów zdol
nych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Starania uczniów były oceniane przez
profesjonalne jury, w skład którego wcho
dzili:

Adriana Proczek  menadżer klienta
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,
Agnieszka Poczekajło  psycholog z Po
radni PsychologicznoPedagogicznej
w Kolbuszowej, Jadwiga Chrząstek  na
uczyciel j. angielskiego z LO w Kolbuszo
wej, Katarzyna Cesarz  Inspektor ds. Pro
mocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskie
go, Piotr Serafin  główny księgowy firmy
DELTA, Paweł i Monika Serafin  nauczy
ciele z ZSAE w Weryni.

Co podlegało ocenie tak zacnego ju
ry?

Ocenie jury podlegała m.in. autopre
zentacja, kreatywność, zaangażowanie
kandydata w rozmowę, pewność siebie,
opanowanie kandydata, zakończenie roz
mowy, kultura języka, styl, płynność i lo
gika wypowiedzi.

Konkurs Moja Pierwsza Rozmowa
Kwalifikacyjna cieszy się zwykle dużym
zainteresowaniem ze strony zarówno
uczniów, jak i nauczycieli. Jak było
w tym roku?

W konkursie wzięło udział 36
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agro
technicznoEkonomicznych w Weryni.
Uczestnicy ubiegali się o pracę na wyma
rzonych stanowiskach, m.in. szefa kuchni,
aktora w teatrze „Buffo”, sekretarki, bar
mana, kelnera, informatyka, księgowej
(...).

Czy jury miało duże problemy z wybo
rem odpowiedniego kandydata?

Komisja konkursowa, po analizie do
kumentów i przeprowadzonych rozmo
wach kwalifikacyjnych, udała się na krót
ką przerwę, podczas której odbywały się
dyskusje dotyczące wyboru najlepiej przy

gotowanych uczniów. Wybór był bardzo
trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy byli
znakomicie przygotowani do swojej pierw
szej rozmowy kwalifikacyjnej, mimo tak
dużego stresu, jaki im towarzyszył pod
czas oczekiwania na swoją kolej. Jednak
w końcu udało wybrać się spośród uczest
ników najlepszych.

Laureaci konkursu:
I miejsce: Katarzyna Ligęza (LO w Kol
buszowej)
II miejsce: Krzysztof Białek (ZSA
E w Weryni)
III miejsce: Sara Kwaśnik (LO w Kol
buszowej)
IV miejsce: Paulina Wlazło (ZSA
E w Weryni)
V miejsce: Paulina Tęcza (ZSAE w We
ryni)

Wyróżnienia:
I wyróżnienie: Marzena Orzech (ZSA
E w Weryni)
II wyróżnienie: Lucyna Serafin (ZSA
E w Weryni)
III wyróżnienie: Arkadiusz Zieliński
(ZSAE w Weryni)
IV wyróżnienie: Wioletta Wacht (ZSA
E w Weryni)
V wyróżnienie: Katarzyna Kardyś
(ZSAE w Weryni )

Uważacie, że takie doświadczenie mo
że przydać się w przyszłości?

Tak. Sądzimy, że starając się w przy
szłości o wymarzoną pracę będzie dużo ła
twiej. Dzięki takim konkursom jak ten bę

dziemy wiedzieć jak odpowiadać na zada
wane pytania przez pracodawcę, jak wy
szukiwać informacje na temat firmy,
w której chcemy otrzymać pracę oraz, co
najważniejsze, jak zrobić dobre wrażenie,
które jest naszą wizytówką.

Czy zgłoszeni uczniowie, którzy
chcieli sprawdzić swoje umiejętności, są
zadowoleni z przebiegu III edycji Powia
towego Konkursu Moja Pierwsza Roz
mowa Kwalifikacyjna?

Jesteśmy pewne, że nikt nie żałuje
wzięcia udziału w konkursie. Jak wiemy
młodzi ludzie chcą się uczyć, ukazywać
swoje wspaniałe, nagromadzone przez la
ta nauki doświadczenie oraz wiedzę.

Zwycięzcy konkursu otrzymali na
grody rzeczowe ufundowane przez Pod
karpacki Bank Spółdzielczy, Klub pod
Palmami, Zespół Szkół Agrotechniczno
Ekonomicznych w Weryni. Uczniowie,
którzy wzięli udział w konkursie, otrzy
mali referencje, które pozwolą im na lep
szy start do kariery. Nagrody oraz dyplo
my zostały wręczone laureatom przez
Stanisława Olszówkę, dyrektora ZSA
E w Weryni oraz przedstawicieli jury.

Wywiad z Agnieszką Skomrą i Beatą Halat
autorkami tekstu i członkami Szkolnego Klubu
Przedsiębiorczości w ZSAE w Weryni przepro
wadziła

MARIA STARZEC

Pamiątkowe zdjęcie
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W PAŃSTWOWEJ SZKOLE

MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ
W dniu 20.04.2011 r. wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej wzięły udział

w zajęciach umuzykalniających w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej. Wysłuchały
koncertów w wykonaniu dzieci z tamtejszej szkoły, w tym absolwentów naszego przedszkola, wzięły udział
w zabawach rytmicznych oraz uczyły się śpiewu.

Były to kolejne zajęcia z całego cyklu
przygotowanego przez panią Dorotę Wilk,
nauczycielkę szkoły muzycznej, a zara
zem mamę naszych przedszkolaków: Ku
busia i Maksia.

Uczniowie Szkoły Muzycznej są rów
nież częstymi gośćmi w naszym przed
szkolu, gdzie prezentują swoje umiejętno
ści. Ostatnio wykonali koncert z okazji
Dnia Talentów w Przedszkolu, w dniu
21.03.2011 r.

Tego typu współpraca pozwala dzie
ciom rozwijać kształcenie muzyczne pod
okiem profesjonalistów. Dzieci poznają in
strumenty i ich brzmienie, uczestniczą
w muzycznych zgadywankach, quizach,
poznają nowe piosenki. Wszystko to jest
realizowane dzięki umożliwieniu korzysta
nia z sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej przez panią dyrektor Aleksan
drę Niezgoda oraz inicjatywę pani Doroty
Wilk organizującej wspólne zajęcia
z przedszkolakami.

DOROTA ZIĘTEK

WIZYTA DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W KOLBUSZOWEJ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W miesiącu kwietniu przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej odwiedziły Państwową
Straż Pożarną, gdzie miały możliwość zobaczyć sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych.

Profesjonalne przyjęcie przez dowód
cę sekcji, kapitana Waldemara Pieniek i je
go kolegów zaowocowało bardzo dużym
zainteresowaniem.

Dzieci utrwaliły sobie numery telefo
nów alarmowych oraz poznały sposoby za
pobiegania pożarom i unikania niebez
piecznych zabaw z ogniem.

Dużą atrakcją dla dzieci było zwiedza
nie wozów strażackich, zapoznanie się
z ich wyposażeniem, przymierzanie stro
jów bojowych strażaków, ale najbardziej
widowiskową i oczekiwaną częścią wizy
ty okazało się użycie wozu strażackiego
do gaszenia „pożaru” z węży i armatek
wodnych.

Po ciekawym spotkaniu większość
przedszkolaków, zwłaszcza chłopców, za
pragnęło zdobyć zawód strażaka.

Kolejną wizytę w Państwowej Straży
Pożarnej zaplanowano w przyszłym roku
szkolnym.

ELŻBIETA MICHOŃSKA

Koncert niewiele starszych równieśników

Największą atrakcją było zwiedzanie wozów strażackich
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SĄ Z PEWNOŚCIĄ „MŁODZI PEWNI WYKWALIFIKOWANI”...
Cóż to był za rok szkolny dla 30 czwartoklasistów – uczennic i uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno –

Ekonomicznych w Weryni! Z jednej strony zajęcia lekcyjne i przygotowania do matury oraz egzaminów
zawodowych. Z drugiej zaś nie lada wyzwanie, uczestnictwo w zajęciach projektowych po lekcjach, czasami
w soboty. Pomimo trudu, mnóstwa obowiązków, czasami dużego zmęczenia, uczestnicy wspominają miło zajęcia,
w jakich uczestniczyli. Na koniec sami żartowali: cóż teraz będziemy robić w soboty?

Co to był za projekt?
Otóż, w Zespole Szkół Agrotechnicz

no – Ekonomicznych w Weryni, grupa 30
uczniów uczestniczyła od 1 września
2010 r. w realizacji różnych zadań organi
zowanych w ramach projektu POKL Mło
dzi Pewni Wykwalifikowani, współfinan
sowanego z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego. W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych
z: gastronomii z obsługą konsumenta,
zarządzania i przedsiębiorczości, języ
ka angielskiego zawodowego i bizneso
wego oraz ICT. Ponadto grupa uczestni
czyła w kursach: kelnerskim, barmań
skim, księgowości komputerowej, rozpo
czynania własnej działalności agrotury
stycznej oraz carvingu. Beneficjenci
mieli dostęp do platformy elearningowej,
na której zostały zamieszczone opracowa
ne oraz zrecenzowane pakiety edukacyj
ne, zawierające testy i zadania egzamina
cyjne do danego zawodu. Uczestnicy brali
udział w spotkaniach z psychologiem i do
radcą zawodowym. Odbywali także dwu
tygodniowe praktyki w standaryzowanych
restauracjach, firmach, instytucjach finan
sowych i rynku pracy.

Zajęcia projektowe, jak podkreślają
sami uczniowie, przyczyniły się do posze
rzenia wiadomości teoretycznych i umie
jętności praktycznych takich jak: obsługa
programów finansowo – księgowych, kas
fiskalnych, sporządzanie potraw i napoi,
rzeźbienie w owocach i warzywach, obsłu
ga konsumentów obcojęzycznych i umie
jętność negocjacji. Dzięki uczestnictwu
w projekcie uczniowie uzyskali dodatko
we kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
świadectwem MEN oraz certyfikatem
w języku polskim i angielskim. Zdobyli
cenne doświadczenie zawodowe, odbywa
jąc praktyki w firmach i instytucjach,
otrzymując od pracodawców referencje.
Każdy beneficjent wypracował własny au
torski dorobek: portfolio i recepturę po
traw w języku polskim i angielskim, bizne
splan, kartę menu oraz Indywidualny Plan
Działania. Ponadto uczniowie zweryfiko
wali swoje wyobrażenia o pracy i zawo
dzie, a przede wszystkim, jak wynika z an

kiet, zgodnie z założeniami projektu
wzmocnili poczucie własnej wartości
i pewności w poszukiwaniu pracy. Dużym
wyzwaniem dla uczestników projektu był
także udział w konkursie „Moja Pierwsza
Rozmowa Kwalifikacyjna”. Uczniowie
mieli możliwość z jednej strony sprawdze
nia swojej wiedzy i umiejętności, z dru
giej zaprezentowania się przed pracodaw
cą.

I już koniec spotkań projektowych!
28 kwietnia Dyrektor Stanisław Ol

szówka, wraz z zespołem zarządzającym
projektem, wręczył uczennicom
i uczniom certyfikaty ukończenia projektu
POKL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”.

BEATA BRYK

A jak wspominają projekt uczestni
cy?

Paulina Wlazło tak wspomina swój
udział w projekcie – „Mimo, iż projekt
trwał prawie cały rok, a my spędzaliśmy
całe popołudnia i nieraz weekendy w szko
le, bardzo miło będę go wspominać. Dzię
ki niemu stałam się bardziej otwarta i pra
cowita. Dużo czasu spędziłam uczestni
cząc w kursach projektowych, a to należa
ło pogodzić z nauką w szkole. Na dodatek
piszemy maturę, a projekt skończył się
tuż przed nią, ale mimo wszystko nie żału
ję tego wyboru. Gdybym miała jeszcze
raz wybierać z całą pewnością bym się na
to zgodziła. Natomiast zdobyte kwalifika
cje na pewno przydadzą nam się w poszu

kiwaniu zatrudnienia”.
Justyna Kwaśnik mówi: „Uważam,

że udział w projekcie daje dużo możliwo
ści. Zdobyliśmy nowe kwalifikacje i wie
le umiejętności przydatnych w życiu co
dziennym. Poza tym otwiera przed nami
drogę na rynek pracy, w którym już się
orientujemy. Sam udział w projekcie jest
z jednej strony doskonałą formą nauki, a
z drugiej świetną zabawą. Gdybym miała
jeszcze raz szansę zapisania się, to bym
zrobiła to bez wahania, pomimo wielu
obowiązków pozalekcyjnych. Uważam,
że podołaliśmy zadaniu i teraz każdy z
nas jest z siebie dumny, że dał radę i mo
że pochwalić się tym, którzy nie brali
udziału, licznymi certyfikatami i niezapo
mnianymi przeżyciami”.

Piotr Żołdak uważa, że projekt, któ
ry był realizowany w szkole został prze
prowadzony w sposób satysfakcjonujący
uczestników projektu. Ponadto wspomi
na: ,,Działania, które zostały przeprowa
dzone w ramach projektu na pewno mi się
przydadzą na rynku pracy. W ramach pro
jektu podniosłem swoje kwalifikacje oraz
nabyłem nowe doświadczenia, które po
mogą mi znaleźć pracę. W tym miejscu
chciałbym w imieniu całej grupy projek
towej bardzo gorąco podziękować Pani
Beacie Bryk, która, bardzo dużo czasu
poświęciła na koordynowanie całego pro
jektu, oraz osobom, które przyczyniły się
do tego, że projekt mógł być realizowa
ny”.

Uroczyste rozdanie certyfikatów uczestnikom projektu
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GRABANÓW, ACH GRABANÓW…!!!
Ta nazwa miejscowości pewnie wielu z was nic nie mówi, ale grupie projektowej na samą jej myśl o niej

pojawia się uśmiech na twarzy. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że mowa o Lubelskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli – Ośrodku Szkoleniowo-Wystawienniczym w Grabanowie, w którym w dniach 5-9
kwietnia 2011 r. odbyliśmy jeden z ostatnich kursów w ramach PO KL „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”,
zatytułowany „Rozpoczynam własną działalność agroturystyczną”.

Był to kurs wyjazdowy. Pięć dni spę
dziliśmy w gminie Biała Podlaska, gdzie
wraz z naszymi opiekunami oraz Panią
Bożeną Wardą  prowadzącą nasze szkole
nia, zapoznaliśmy się z tajnikami rozpo
częcia działalności agroturystycznej.
Przed południem prowadzone były wykła
dy, po południu organizowane były wyjaz
dy do gospodarstw agroturystycznych
oraz ośrodka, w którym lepiliśmy pierogi,
a następnie je konsumowaliśmy. Ogłoszo
no również konkurs na najładniej ulepio
nego pieroga, wszyscy podeszli do tego
entuzjastycznie, a w nagrodę dostaliśmy
ciasteczka. Było przy tym wiele zabawy
i śmiechu, a co niektórzy mieli doskonałą
okazję do wykazania się zdolnościami ku
linarnymi. Kolejną atrakcją był wyjazd do
stadniny koni w Janowie Podlaskim,
gdzie chowane są najlepsze rasy koni na

świecie. Ostatnim
miejscem, które od
wiedziliśmy, była
pracownia tkacka,
gdzie mogliśmy
spróbować swych sił
przy kołowrotku,
a także przy wspól
nym śpiewie z miej
scową kapelą.

Myślę, że wszy
scy są zadowoleni
z odbytego kursu,
a nabyte doświad
czenie wykorzysta
mywprzyszłości.

Raz jeszcze dziękujemy za możli
wość wzięcia udziału w projekcie PO KL
„Młodzi Pewni Wykwalifikowani” oraz

za wytrwałość i poświęcenie opiekunów
projektu.

PAULINA WLAZŁO

NAGRODZONO PRZEDSZKOLAKÓW W II OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE NA PLAKAT

PT. „MIĘDZYNARODOWY ROK LASÓW”
Dnia 13 kwietnia 2011 roku, w Galerii 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbyła się uroczystość

wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Była to już druga edycja konkursu. W tym roku
tematem przewodnim był „Międzynarodowy Rok Lasów”. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowywały plakat
promujący lasy.

Spośród 101 nadesłanych prac jury
wybrało i nagrodziło 22 dzieła. Organiza
tor konkursu – Przedszkole nr 3 w Kolbu
szowej i współorganizatorzy – Nadleśnic
two Kolbuszowa, Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej i Urząd Miejski w Kolbu
szowej, zafundowali młodym adeptom ma
larstwa cenne upominki. Specjalne nagro
dy przyznał Pan Bartłomiej Peret, Nadle
śniczy z Kolbuszowej, który objął kon
kurs swym patronatem. Za poznanie zna

czenia lasów dla młodego człowieka,
zapoznanie się z pracą leśnika, proekolo
giczne postawy i rozwijanie swych umie
jętności plastycznych prezenty otrzymali:
I miejsce – Daria Reczik i Kacper Rola
z Przedszkola nr 4 w Rybniku oraz Zu
zanna Marek z Przedszkola nr 3 w Kol
buszowej;
II miejsce – Natalia Rokicka z Przed
szkola nr 3 w Koluszkach i Robert Bie
siadecki z Przedszkola nr 3 w Kolbuszo

wej;
III miejsce – Julia Szewczyk z Przed
szkola nr 52 w Lublinie i Gabriela Rze
szutek i Dawid Hebda z Przedszkola
w Tuszymie.

Zanim wręczono narody zebrani
obejrzeli przedstawienie przygotowane
przez kółko teatralne, prowadzone przez
PaniąAnetę Konefał, pt. „Kochamy las”.

NATALIA WRONA

Własnoręcznie ulepione pierogi smakowały wyśmienicie

Szczęśliwi młodzi artyści wraz z opiekunami i sponsorami konkursu
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PRZYBLIŻYĆ KULTURĘ SĄSIADÓW

Dnia 19 kwietnia 2011 r., w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kolbuszowej, odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
„Deutsch macht Spaβ”.

Już od dawna na terenie powiatu kol
buszowskiego organizowane są konkursy
anglo i francuskojęzyczne, jednak od kil
ku lat nie odbył się żaden konkurs związa
ny tylko z językiem niemieckim. Germa
nistki, uczące języka niemieckiego w Li
ceum Ogólnokształcącym (Ewa Tarka),
Zespole Szkól nr 1 (Izabela Syniec) oraz
w Zespole Szkół nr 2 (Beata Mierzwa)
w Kolbuszowej, połączyły swoje wysiłki,
aby zorganizować I Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
„Deutsch macht Spaβ”. Konkurs został ob
jęty honorowym patronatem przez Posła
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Sta
rostę Powiatu Kolbuszowskiego Józefa
Kardysia oraz Burmistrza Kolbuszowej Ja
na Zubę.

Głównym celem konkursu było popu
laryzowanie języka niemieckiego oraz roz
budzanie ciekawości i otwartości wobec
kultur krajów niemieckojęzycznych
wśród uczniów powiatu kolbuszowskiego.

19 kwietnia 2011 r., w Miejskiej i Po
wiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbu
szowej, o godzinie 10.00, odbyło się ofi
cjalne rozpoczęcie konkursu w obecności
organizatorów oraz zaproszonych gości,
którzy w krótkich przemówieniach dopin
gowali uczniów do wysiłku. W konkursie
wzięło udział 50 uczniów ze szkół gimna
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych powia
tu kolbuszowskiego (ZS nr 1 w Kolbuszo
wej, ZS nr 2 w Kolbuszowej, LO w Kolbu
szowej, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Maj
danie Królewskim, ZSAE w Weryni oraz
ZST w Kolbuszowej). Część pisemna skła
dała się z 80 pytań, sprawdzających po
ziom wiedzy na temat krajów niemieckoję
zycznych. Po jej zakończeniu jury oceniło
wszystkie prace i dopuściło 42 uczniów
do części ustnej, która sprawdziła prak
tyczną znajomość języka niemieckiego.

Podczas przerwy i oczekiwania na część
ustną, uczestnicy spożywali poczęstunek,
ufundowany przez Piekarnię i Cukiernię
W&Mka, oraz wysłuchali recitalu mu
zycznego w języku niemieckim koleżanek
z ZS nr 1 w Kolbuszowej oraz z LO
w Kolbuszowej. Po podsumowaniu obu
części konkursu jury zdecydowało przy
znać nagrody w dwóch kategoriach: szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
nagrodę Grand prix.

Nagroda Grand prix przypadła Ka
mili Barczak (ZS nr 2). Nagrodą był wy
jazd w ramach wymiany międzyszkol
nej do Apensen.

Zwycięzcy w kategorii szkół ponad
gimnazjalnych
I miejsce – Monika Stobierska – LO
w Kolbuszowej
II miejsce – Katarzyna Rumak – LO
w Kolbuszowej
III miejsce – Marta Dryja – LO w Kol
buszowej

Wyróżnienia: Magdalena Szypuła
(ZST w Kolbuszowej), Kamil Książek
(LO), Małgorzata Augustyn (LO),
Agnieszka Czerepkowska (LO).

Zwycięzcy w kategorii szkół gimna
zjalnych
I miejsce – Gabriela Mierzwa ZS nr 2
II miejsce – Mateusz Jadach ZS nr 2
III miejsce – Konrad Mierzwa ZS nr 2

Wyróżnienia: Aleksandra Kopeć (ZS
nr 1) ,Wioletta Białek (ZS nr 2), Katarzy
na Kozubal (ZS nr 2), Patrycja Perlicka
(ZS nr 2).

Wśród nagród wręczonym laureatom
znajdowały się m.in. słowniki języka nie
mieckiego, repetytoria tematyczne i gra
matyczne, odtwarzacze MP3, słuchawki,
filmy o krajach niemieckojęzycznych i in
ne gadżety. Dzięki licznym sponsorom
żaden z uczestników nie odszedł z pusty
mi rękami, każdy otrzymał długopis,
pocztówki, breloczek itp.

Wsparcie materialne otrzymaliśmy
nie tylko ze strony naszych szkół, lecz
również od Posła Zbigniewa Chmielow
ca, Ambasady Niemiec, Ambasady
Szwajcarii, Goethe Institut, Księgarni ję
zykowej „Lamar”, Wydawnictw WSiP
oraz PWN.

Wielu lokalnych przedsiębiorców
okazało nam swoją aprobatę poprzez po
moc finansową, a byli to: Apteka
mgr farm. Halina Furmańska, Apteka
mgr farm. Maria Korbecka, Albit Sp.
z o.o., Piekarnia i Cukiernia W&Mka
Witold Węgrzyn, Edu.Com FHU Dariusz
Turtoń, Jacek Jabłoński, „Klub Bogacz” ,
„Adalia” sklep odzieżowy – Stefania Ro
żek, Zakład usługowy  „Arka” Krystyna
Romaniuk oraz Grzegorz Cudo Sklep
AGD.

Patronat medialny nad konkursem
objęli: Twoje Radio Cmolas, Miesięczniki
,,Przegląd Kolbuszowski” i ,,Ziemia Kol
buszowska” oraz tygodnik regionalny
„Korso Kolbuszowskie”.

IZABELA SYNIEC

Uroczyste otwarcie konkursu
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TRWA ROK BYTNAROWSKI

Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej rok 2011 został ustanowiony „Rokiem
Bytnarowskim”.

Obchody rozpoczęły się 8 kwietnia,
podczas przygotowanego przez Zespół
Szkół Technicznych w Kolbuszowej IV
Powiatowego Sejmiku Uczniowskiego
„Moje miejsce na Ziemi – Wiek XX 
okres burz i niepokojów”, którego tema
tem przewodnim były losy ludności Kol
buszowszczyzny w czasie II Wojny Świa
towej, z którego relacja ukazała się
w kwietniowym numerze ZK.

Inną formą upamiętnienia sylwetki
urodzonego w Kolbuszowej Janka Bytna
ra był konkurs dla uczniów szkół podsta
wowych z terenu Gminy Kolbuszowa
„Śladami Szarych Szeregów”, który odbył
się pod koniec kwietnia w Szkole Podsta
wowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszo
wej Górnej.

Również tematem przewodnim XXI
Edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regio
nu było „Życie i walka Janka Bytnara
(19211943)”. Turniej posiadał dwudnio
wą formułę, tzn. 28 kwietnia odbył się fi
nał dla uczniów szkół gimnazjalnych, na
tomiast 29 kwietnia dla uczniów szkół po
nadgimnazjalnych. Nagrody dla zwycięz
ców turnieju tradycyjnie zostały wręczone
3 maja, podczas uroczystej akademii
z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3
Maja. Nagrody wręczyli: Starosta Kolbu
szowski Józef Kardyś i Burmistrz Kolbu
szowej Jan Zuba.

2 maja, w ramach obchodów „Dni
Kolbuszowej”, na kolbuszowskim rynku
odbył się „Koncert dla Janka Bytnara”,
przygotowany przez MDK. Odbywały się

w tym dniu imprezy historyczne, finały
konkursów Bytnarowskich oraz występy
zespołu HABAKUK i rapera ELDO pod
hasłem „Janek rapowałby z nami”.

Dzień 6 maja, 90 rocznica urodzin
Janka Bytnara, stanowił kumulację im
prez okolicznościowych poświęconych ob
chodom „Roku Bytnarowskiego” przygo
towanych przez władze samorządowe, Li
ceum im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
oraz Hufiec ZHP. Rozpoczął się on od
Mszy Świętej i złożenia kwiatów pod ta
blicą pamiątkową na domu, w którym uro
dził się Janek Bytnar, następnie w MDK
odbył się montaż słownomuzyczny przy
gotowany przez uczniów LO oraz wieczor

na prezentacja multimedialna na kolbu
szowskim rynku. Relację z tych uroczy
stości prezentujemy w dalszej części nu
meru.

W tym dniu otwarto również wysta
wę „Życie i walka Janka Bytnara – Rude
go” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kolbuszowej, którą będzie
można zwiedzać do 10 czerwca. Wystawę
obejrzało już ponad 200 uczniów kolbu
szowskich szkół.

7 maja odbył się w MDK nocny ma
raton filmowy „Filmy pokolenia Kolum
bów”, przygotowany wspólnie przez
MDK i MiPBP w Kolbuszowej. Podczas
maratonu zostały wyświetlone następują
ce filmy: „Zamach” w reż. J. Passendor
fera, „Akcja pod Arsenałem” w reż. J.
Łomnickiego oraz „Kanał” w reż. A. Waj
dy.

12 maja odbyło się wręczenie pamiąt
kowych dyplomów oraz nagród książko
wych laureatom ogłoszonego przez
MiPBP w Kolbuszowej konkursu pla
stycznego „Dom jest ostoją i otuchą – ro
dzinny dom Janka Bytnara”. Konkurs
skierowany był do uczniów szkół podsta
wowych z klas V – VI z terenu miasta
i gminy Kolbuszowa.
Laureaci
I miejsce – Kamil Ząbczyk (Zespół Szkół
w Kupnie)
II miejsce – Natalia Sitarz (Szkoła Pod
stawowa w Kolbuszowej Górnej)

Laureaci XXI edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu w kategorii Szkół Gimnazjalnych

Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród książkowych laureatom ogłoszonego przez
MiPBP w Kolbuszowej konkursu plastycznego „Dom jest ostoją i otuchą – rodzinny dom Janka
Bytnara”
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W pierwszym dniu Tygodnia Biblio
tek, jak co roku, kolbuszowscy samorzą
dowcy czytali bajki najmłodszym miesz
kańcom Kolbuszowej. To już VII edycja
spotkań z serii „Cała Polska czyta dzie
ciom”, mająca na celu popularyzację
książki i czytelnictwa. Jako pierwsi, bajki
dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2
w Kolbuszowej czytali: poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbu
szowej Jan Zuba oraz bibliotekarki. Dru
giej grupie dzieci z Przedszkola Publiczne
go nr 3 w Kolbuszowej bajki czytali przed
stawiciele Starostwa: Przewodniczący Ra
dy Powiatu Kolbuszowskiego Mieczy
sław Burek, Dyrektor Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Kolbu
szowej Elżbieta Mikołajczyk oraz Kata
rzyna Cesarz. Tym razem przedszkolaki
mieli okazję posłuchać bajek edukacyj
nych o misiach Bazylętach, Franklinie
i Tupciu Chrupciu.

W Dniu Bibliotekarza – 11 maja
2011 r., w MiPBP w Kolbuszowej bibliote
karze z całego powiatu spotkali się z wła
dzami samorządowymi, reprezentowany
mi przez Starostę Kolbuszowskiego Józe
fa Kardysia i Burmistrza Kolbuszowej Ja
na Zubę. Dzień ten przejdzie do historii bi
blioteki, ponieważ Burmistrz
Kolbuszowej Jan Zuba dokonał otwarcia
Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej.

Środa to także dzień promocji bibliote
ki i poezji. Stowarzyszenie Inicjatyw Lo
kalnych „Kuźnia” w Kolbuszowej, wraz
z MiPBP, postanowiło wyjść z poezją i te
gorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek na
ulice miasta. Chcąc uczcić tegoroczny
Rok Miłosza – fragment wiersza poety, za
pomocą spray'u, członkowie „Kuźni”,
wraz z wolontariuszami z LO w Kolbuszo
wej, malowali na chodnikach w Rynku
i okolicach Nilu. Przechodnie na pewno

zauważą także hasło
„Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam,
wchodzę”.

W ramach obcho
dów Tygodnia Bibliote
k, 12 maja, w Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży,
odbyły się warsztaty ar
tystyczne dla uczniów
kl. III Szkoły Podsta
wowej nr 1 w Kolbu
szowej. Zajęcia dla
dzieci opracowała
i przeprowadziła meto
dyk Elżbieta Fabińska.
Uczestnicy warsztatów
wykonali upominki dla
mam z okazji zbliżają
cego się święta Dnia
Matki. W tym samym
dniu zostały wręczone
nagrody laureatom kon
kursu plastycznego

III miejsce – Paulina Blat (Zespół Szkół
w Kupnie)
Wyróżnienia
Klaudia Bieleń (Zespół Szkół Specjalnych
w Kolbuszowej Dolnej)
Angelika Tarnowska (Zespół Szkół
w Kupnie)
Andżelika Kulig (Szkoła Podstawowa
w Weryni)
Artur Pas (Zespół Szkół w Kupnie)

Po uroczystości dzieci wraz z przyby
łymi opiekunami zwiedzili wystawę po
święconą życiu i walce Janka Bytnara.

W ramach dalszych obchodów „Roku
Bytnarowskiego” Miejska i Powiatowa Bi
blioteka Publiczna w Kolbuszowej zapra
sza uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych do udziału w konkursie li
terackim „Czy współczesnej młodzieży
bliskie są ideały bohaterów „Kamieni na
szaniec?”

Prace w formie eseju lub rozprawki
należy nadesłać lub składać osobiście do
25.05.2011 r. na adres: Miejska i Powia
towa Biblioteka Publiczna w Kolbuszo
wej, ul. Piłsudskiego 7, 36100 Kolbuszo
wa. Szczegółowe informacje o konkursie
zawiera regulamin zamieszczony na stro
nie Internetowej Biblioteki.

J.K.

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM, WCHODZĘ!
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przypadającego w tym roku w dniach od 9-13 maja, w MiPBP
w Kolbuszowej zorganizowane zostały imprezy promujące działalność biblioteki.

Poseł Zbigniew Chmielowiec i Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba podczas akcji "Cała Polska
Czyta Dzieciom"

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba otwiera Kolbuszowską Bibliotekę
Cyfrową
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„Dom jest ostoją i otuchą – rodzinny dom
Janka Bytnara”.

W programie obchodów Tygodnia
Bibliotek znalazła się także oferta dla
osób starszych. W godzinach popołudnio
wych, 12 maja, w Czytelni MiPBP
w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie
z Piotrem Bujakiem, poświęcone jego
ostatniej wyprawie rowerowej przez 14
krajów bałkańskich. Piotr Bujak opowia
dał o swoich przeżyciach i trudach rowe
rowej podróży, fascynujących widokach,
jakich doświadczył, jak również o mo
mentach, gdy część grupy poważnie roz
ważała przerwanie wyprawy i natychmia
stowy powrót do kraju. Było o sprawach
przyziemnych, były również spostrzeże
nia dotyczące różnic kulturowych i men
talności poszczególnych mieszkańców
„bałkańskiego kotła”. Wspaniały pokaz
slajdów wzbogacał ciekawe opowieści,
dając słuchającym namiastkę udziału
w tej wyprawie.

Ostatni dzień Tygodnia Bibliotek to
oferta dla młodych czytelników. Bibliote
ka miała okazję gościć na spotkaniu au
torskim znaną i cenioną pisarkę Martę
Fox, polską poetkę, powieściopisarkę
i eseistkę. Przez krytykę została nazwana
objawieniem polskiej powieści młodzie
żowej. W spotkaniu udział wzięła mło
dzież gimnazjalna i licealna. Pisarka
z ogromną odwagą poruszała problem
dojrzewania młodzieży. Opowiadała
o swoich powieściach, czytając wybrane
fragmenty tekstu. Marta Fox nie morali
zuje, ale widać w jej powieściach wyraź
ny krąg wartości. Jej powieści charaktery
zują się głębią psychologiczną i świetnie
przedstawiają obyczajowość polskiej
szkoły oraz mentalność młodzieży. Od
kilku lat określane są mianem bestselle
rów i znajdują się na pierwszym miejscu
w rankingach czytelniczych.

Podczas spotkania odbyła się jeszcze
jedna uroczystość, autorka dokonała wrę
czenia nagród dla najaktywniejszych czy
telników w roku 2010. Książki z dedyka
cją autorki oraz dyplomy otrzymali: Ro
mana Starzec, Barbara Jabłońska, Graży
na Nowak oraz Tomasz Fryzeł – absol
went Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej,
obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcące
go Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Nagro
dzeni czytelnicy przeczytali ponad 200
książek w ciągu minionego roku. Gratulu
jemy!

Do obchodów Tygodnia Bibliotek
włączyły się także wszystkie filie biblio
teki oraz Oddział Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich w Kolbuszowej.

Akcja malowania haseł na ulicach Kolbuszowej

Spotkanie z Piotrem Bujakiem zafascynowało zebranych

Romana Starzec (z lewej) odbiera gratulacje od Marty Fox
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BIBLIOGRAFIA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

W WERSJI DRUKOWANEJ
Ukazała się drukowana wersja „Bibliografii Powiatu Kolbuszowskiego”, która adresowana jest do osób

poszukujących informacji o historii i życiu współczesnym obejmującym teren Powiatu Kolbuszowskiego.
Obejmuje piśmiennictwo z lat 2008-2009, które udało się zarejestrować.

Zawarto w niej informacje dotyczące
zarówno książek jak i artykułów z gazet
i czasopism dotyczących poszczególnych
osób, miejscowości i innych spraw związa
nych z powiatem, które ukazały się we
wspomnianych latach. Jest ona skierowa
na głównie do tych osób, które w swej pra
cy preferują tradycyjne metody i nie lubią
korzystać z cyfrowych źródeł danych.

Bibliografia zawiera 6 487 pozycji za
mieszczonych w 16 działach. Wszystkie
pozycje zaopatrzone są w hasła przedmio
towe, zaś dla dokumentów wielotematycz
nych sporządzone zostały odsyłacze nume
ryczne.

Indeksy: osobowy oraz przedmioto
wy, zostały wydane w osobnym tomie, tak
ze względu na rozmiar bibliografii jak

i w celu łatwiejszego jej przeszukiwania.
Wybrane rekordy stanowią część

opracowywanej w bibliotece elektronicz
nej bazy bibliografii regionalnej opraco
wywanej w formacie Mark21, która liczy
obecnie 8 240 rekordów. Zawarte w „Bi
bliografii Powiatu Kolbuszowskiego” re
kordy, zostały poddane melioracji mają
cej wyłapać błędy w opisach oraz zmody
fikowano w niej hasła.

Bibliografia w wersji drukowanej, po
oprawieniu, będzie dostępna we wszyst
kich filiach MiPBP oraz w Gminnych Bi
bliotekach Publicznych w powiecie. Bi
bliografię można również przeglądać
w postaci bazy danych, poprzez stronę In
ternetową MiPBP w Kolbuszowej.

ŚLADAMI SZARYCH SZEREGÓW
Dnia 28 kwietnia 2011 r., w Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej, została przeprowadzona VIII edycja

Gminnego Konkursu pod hasłem: „Śladami Szarych Szeregów”.
W konkursie uczestniczyli ucznio

wie, harcerze z ośmiu szkół podstawo
wych z Gminy Kolbuszowa, tj.: Buko
wiec, Domatków, Nr 1 i Nr 2 z Kolbuszo
wej, Kupno, Przedbórz, Zarębki, gospoda
rze konkursu  Szkoła Podstawowa z Kol
buszowej Górnej oraz zaproszeni
gościnnie harcerze z SP z Trześni i Zielon
ki.

Swoją obecnością zaszczycili nas go
ście w osobach: Inspektor Oświaty Irene
usz Kogut, ks. proboszcz Stanisław Kra
soń, Komendantka Hufca ZHP hm Jadwi
ga Siwiec, przedstawiciel Starosty Kolbu
szowskiego Anna Jarosz, Prezes OSP Le
opold Machowski i przedstawiciele Rady
Rodziców. Niewątpliwym przeżyciem dla
uczestników i społeczności szkolnej było
spotkanie z honorowym gościem hm Fran
ciszkiem Batorym.

Każdą szkołę reprezentował trzyoso
bowy zespół. Przed rozpoczęciem konkur
su uczestnicy odśpiewali Hymn Szarych
Szeregów. Drużyny konkurowały ze sobą
w trzech kategoriach: uzupełnianie luk
w tekście, rozwiązywanie krzyżówki, ukła
danie z rozsypanki słów piosenek z okre
su działalności Szarych Szeregów.

Konkurs przypadający w Roku Bytna
rowskim przypomniał o męstwie, honorze
i patriotyzmie harcerzy. Konkurs nasz to

również dowód pamięci i hołd oddany
tym, którzy „potrafili pięknie żyć i pięk
nie umierać”.
Komisja konkursowa po podsumowaniu
wyników wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – SP Nr 1 z Kolbuszowej
II miejsce – SP Kupno
III miejsce – SP Bukowiec

Uczniowie wykazali się wysokim po
ziomem wiedzy z działalności Szarych
Szeregów podczas okupacji. Na zakończe

nie laureaci otrzymali nagrody książkowe
i pamiątkowe dyplomy, a uczestnicy na
grody pocieszenia. Patronat nad Konkur
sem objął i nagrody ufundował Burmistrz
Kolbuszowej i Sołtys Kolbuszowej Gór
nej. Składamy podziękowania wszystkim,
którzy pomogli w organizowaniu i prze
prowadzeniu konkursu. Mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się ponownie w miłej
atmosferze i jeszcze większym gronie.

PWD ANNA KMIEĆ

Wręcznie nagród książkowych i pamiątkowych dyplomów
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DRUHNA NUTKA ZNOWU ŚPIEWA

13 kwietnia 2011 r. komendantka Hufca ZHP Kolbuszowa, realizując zadania programowe hufca, już po
raz IX, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bukowcu, zorganizowała Hufcowy Konkurs Piosenki
Harcerskiej pod nazwą „Spotkanie z Druhną Nutką”.

Celem śpiewogrania było popularyzo
wanie nowych i przypomnienie znanych
piosenek harcerskich oraz wspólna zaba
wa przy wtórze gitar. Aby uczcić 90 rocz
nicę urodzin bohatera naszego hufca – Jan
ka Bytnara, w regulaminie tegorocznego
konkursu znalazły się nie tylko piosenki
harcerskie, ale również piosenki z okresu
działalności Janka Bytnara i Szarych Sze
regów.

Imprezę swą obecnością zaszczycili:
Wicestarosta kolbuszowski – Wojciech Ce
bula, radny Krzysztof Kluza, ks. Stani
sław Marczewski, Inspektor Oświaty – Ire
neusz Kogut, metodyk – Elżbieta Fabiń
ska, hm Franciszek Batory, zastępca ko
mendantki hufca – pwd Mariusz Szemraj,
członek Komendy Hufca Kolbuszowa –
pwd Anna Kmieć, dyrektor SP w Bukow
cu – Maria Antos, dyrektor SP w Domat
kowie – Maria Nowakowska, sołtys Bu
kowca – Grażyna Kołacz oraz przedstawi
ciele Rady Rodziców z przewodniczącą
Małgorzatą Drałus na czele.

W konkursie brały udział drużyny har
cerskie, drużyny starszoharcerskie i druży
na nieprzetartego szlaku z terenu całego
Hufca ZHP Kolbuszowa.

Komisja konkursowa w składzie: prze
wodniczący – mgr Czesław Łopata, człon

kowie – mgr Alicja Kozdęba i dh Anna
Antos, przyznała następujące miejsca:
W kategorii zespoły harcerskie:
I miejsce – 4 DH „Ogniki” – SP Trześń
II miejsce – 6 DH im. Henryka Sienkiewi
cza z ZS nr 1 w Kolbuszowej
III miejsce – 3 DH im. Szarych Szeregów
z Kolbuszowej Górnej oraz 7 DH im. Ma
rii Konopnickiej w Domatkowie
Wyróżnienia – 15 DH „Próbna” z ZS
w Niwiskach oraz 12 DH „Lasowiacy” ze
SP w Zielonce
Udział – 1 DH im. Janka Bytnara ze SP
w Bukowcu
W kategorii soliści  harcerze:
I miejsce – Klaudia Kobylarz z 12 DH
„Lasowiacy” ze SP w Zielonce
II miejsce – Julia Fryc z 4 DH „Ogniki”
ze SP w Trześniu
III miejsce – Anna Mazan z 1 DH im. Jan
ka Bytnara ze SP w Bukowcu
Udział – Marcelina Krupa z 15 DH w Ni
wiskach, Gabriela Fryc z 3DH w Kolbu
szowej Górnej
W kategorii zespoły starszoharcerskie:
I miejsce – 13 DSH im. Mieczysława Or
łowicza z Gimnazjum w Niwiskach
II miejsce – 1 DNS „Łaziki” z ZSS w Kol
buszowej Dolnej
III miejsce – 11 DSH „Orla Perć” z ZS
w Kupnie

Wyróżnienie – 5 DSH „Zielona Brygada”
z ZS w Widelce
W kategorii soliści  harcerze starsi:
II miejsce – Zielińska Anna z 13 DSH im.
Mieczysława Orłowicza z Gimnazjum
w Niwiskach
II miejsce – Rumak Marzena z 15 DNS
„Łaziki” z ZSS w Kolbuszowej Dolnej

Laureaci poszczególnych kategorii
będą reprezentować Hufiec ZHP w Kol
buszowej na Chorągwianym Festiwalu
Piosenki Harcerskiej w Rzeszowie.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni oko
licznościowymi pucharami i ciekawymi
nagrodami rzeczowymi, a wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo
my.

Nagrody ufundowali: Burmistrz Kol
buszowej, Szkoła Podstawowa w Bukow
cu, ks. Stanisław Marczewski, radny
Krzysztof Kluza oraz Ewa i Robert Ka
czubowie. Wszystkim sponsorom gorąco
dziękujemy, a uczestnikom gratulujemy
i zapraszamy za rok.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

PHM JADWIGA SIWIEC

I miejsce - 13 DSH im. M. Orłowicza - Niwiska

I miejsce - soliści - Klaudia Kobylarz SP
Zielonka
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WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego

funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Wpływa zarówno na ich postępy
w nauce, jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców, jako
wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe
środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane
współdziałanie.

O tym, jakie znaczenie ma współpra
ca z rodzicami wiedzą i rodzice, i nauczy
ciele. Naczelnym celem współpracy tych
dwóch środowisk jest dążenie do uspraw
niania pracy wychowawczej z dziećmi.
Stosowane w praktyce różnorodne formy
współpracy wychowawców z rodzicami
dzieci, dotyczą spraw związanych z wy
chowaniem wszystkich dzieci bez wyjąt
ku. Należą one do codziennych oddziały
wań wychowawczych przedszkola i domu
i przysługuje im taka sama ranga jak zaję
ciom dydaktycznym, których celowości
nikt nie kwestionuje. Środowisko rodzin
ne w sposób dominujący wpływa na roz
wój dziecka, stąd konieczne jest poznanie
warunków domowych dziecka, jak rów
nież ujednolicenie oddziaływań wycho
wawczych przedszkola i domu. Zadaniem
wychowawcy jest pomoc, wspieranie i tro
ska o spójność wysiłków wychowaw
czych domu i przedszkola oraz pomoc
dziecku w pokonywaniu trudności w pro
cesie rozwoju. Wychowawca, znając
dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę
psychologiczno – pedagogiczną, ukierun
kowuje pracę rodziców, ukazując wszel
kie nieprawidłowości i nowe metody wy
chowawcze. Wpływów rodziny nie można
ignorować. Któż inny niż rodzic jest „ko
palnią wiedzy” o własnym dziecku, z któ
rej wychowawca czerpie informacje nie
zbędne do indywidualnej pracy z dziec
kiem. Od współdziałania tych dwóch śro
dowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

W dzisiejszych czasach, aby przed
szkole zyskało miano tzw. „naszego przed
szkola” konieczne staje się wypracowanie
takiego modelu współpracy z rodzicami,
gdzie obie świadomie współpracujące stro
ny miałyby poczucie współdecydowania
w sprawach ważnych dla wychowania
i kształcenia dziecka. Aby sprostać tym
wymaganiom stosujemy różne formy
współpracy z rodzicami i opiekunami dzie
ci.

A oto główne formy współpracy wy
chowawcy przedszkola z rodzicami:

 praca indywidualna z rodzicami, któ
rą prowadzi się stosując takie formy jak:
rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte 
w kontaktach indywidualnych uzyskuje
się informacje o dziecku, o jego dotych
czasowym rozwoju i aktualnych proble
mach wychowawczych i zdrowotnych. In

formuje się rodziców o stanie emocjonal
nym dziecka, jego zainteresowaniach,
zdolnościach i problemach. Poprawnie
przebiegająca rozmowa może oddać obu
stronom niejedną przysługę np.: pogłębić
zaufanie rodziców czy opiekunów do wy
chowawców i odwrotnie, łagodzić u rodzi
ców napięcia spowodowane trudnościami
w wychowaniu dziecka, przełamywać po
czucie niepewności i osamotnienia u rodzi
ców pracy wychowawczej z dzieckiem,
ograniczać błędy wychowawcze rodziców
i nauczycieli, pomóc w bardziej jednoli
tym i zwartym oddziaływaniu wychowaw
czym przedszkola i domu. Zajęcia otwarte
dla rodziców, dają możliwość zapoznania
się rodziców z osiągnięciami swoich po
ciech, ich zachowaniem w przedszkolu.
Pogodna atmosfera tych spotkań, towarzy
szący im nastrój, w wielu przypadkach za
początkowuje porozumienie wychowaw
ców przedszkolnych z domem rodzinnym
dziecka.

 zebrania grupowe z rodzicami mogą
dotyczyć zaplanowanego wcześniej tema
tu zgłoszonego przez rodziców, mogą
mieć formę informacyjną o tym, co dzieje
się w grupie, mogą być okazja dla rodzi
ców, żeby wyjaśnili wątpliwości lub po
dzielili się swoimi uwagami na różne te
maty.

 uroczystości przedszkolne, w któ
rych uczestniczą rodzice i osoby bliskie
dziecku to doskonały sposób do pogłębia
nia więzi uczuciowych pomiędzy nimi,
a także jest to okazja do rozmów wycho
wawców z rodzicami.

Dobra współpraca wychowawcy z ro

dzicami i opiekunami dziecka polega na
ciągłym, wzajemnym uzupełnianiu się.
Właściwe współdziałanie powinno pole
gać na wspólnej organizacji procesu wy
chowania w przedszkolu i w domu ro
dzinnym poprzez podwojenie sytuacji
wychowawczych, ich zróżnicowanie,
ujednolicenie sposobu oddziaływań, me
tod nagradzania i karania, roztaczania
kontroli, pobudzenia do działań pożąda
nych.

Dla prawidłowej współpracy ważna
jest osobowość wychowawcy. Otwartość,
szczerość, komunikatywność to cechy,
które ułatwiają nawiązywanie kontaktów.
Wychowawca powinien czynić starania,
by uzyskać maksimum zaufania, zwłasz
cza ze strony rodziców.

Tak jak we wszelkich kontaktach
międzyludzkich na to zaufanie trzeba so
bie zasłużyć. Najlepszą i najprostszą ku
temu drogą jest okazywanie stałej troski
o rozwój i wychowanie dziecka. Chęć po
mocy dziecku wypływająca z postawy
wychowawcy, wzbudza zaufanie rodzi
ców. Wtedy łatwiej jest nawiązać dobrą
współpracę.

Zarówno nauczyciele – wychowaw
cy, jak i rodzice odczuwają w większym
lub w mniejszym stopniu potrzebę nawią
zywania wzajemnych kontaktów i podej
mowania współpracy dla dobra dzieci.
Pamiętajmy jednak, że dobra współpraca
warunkuje harmonijny rozwój dziecka,
a to jest najważniejsze.

ANNA PAWEŁEK
EDYTA GAWEŁ

MAMY

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Panu
Eugeniuszowi Galkowi

składają

Burmistrz Kolbuszowej
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Wójtowi Gminy Cmolas
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APEL
Szanowni Państwo!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej od 1 października 2010 roku realizuje projekt zatytułowany „Rody,

miejsca, wydarzenia w dokumentach archiwalnych mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej”.
Celem projektu jest zebranie wszelkiego typu pamiątek źródłowych, takich jak: fotografie, mapy katastralne, plany, pocztówki,

wspomnienia, pamiętniki, tablice genealogiczne, spisy i wykazy osób itp., będących w posiadaniu osób prywatnych, i zachowanie
ich dla przyszłych pokoleń. Dotyczy to dokumentów, które powstały przed 1989 rokiem. Wszystkie zostaną przez nas zeskanowane,
a oryginały, wraz z jedną kopią cyfrową, zostaną zwrócone właścicielom. Druga kopia cyfrowa pozostanie w zbiorach naszej
biblioteki i za zgodą właścicieli będzie udostępniona badaczom regionu.

Najciekawsze zdjęcia zostaną zamieszczone w albumie, który wyda biblioteka pod koniec realizacji projektu. Osoby, które
dostarczą najciekawsze zdjęcia wezmą udział w konkursie z nagrodami książkowymi. Warunkiem udziału w konkursie będzie
wyrażenie pisemnej zgody na zamieszczenie dostarczonych fotografii w mającym się ukazać albumie. Więcej informacji na stronie
internetowej biblioteki.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców z terenu Powiatu Kolbuszowskiego z gorącym apelem
o wypożyczenie bibliotece dokumentów ze zbiorów rodzinnych.

Za realizację projektu odpowiada mgr Janusz Kozłowski, Kierownik Działu Zbiorów Regionalnych, Informacji i Promocji, tel.
17 22 70 220 w. 27. Dokumenty będą przyjmowane w Czytelni im. dr Kazimierza Skowrońskiego w godzinach pracy MiPBP do
końca maja 2011 roku.

Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, Oś 4: Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju „Małe projekty”, którego koordynatorem na naszym terenie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Siedlisko”.

ANDRZEJ JAGODZIŃSKI

KONKURS WIELKANOCNY
W dniu 3 maja 2011 r., w Hali Widowiskowo - Sportowej w Ropczycach, odbył się Konkurs Wielkanocny,

w którym uczestniczyły Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podkarpackiego. Była to kolejna edycja
konkursu zorganizowana przez Regionalną Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, działającą przy Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie.

Celem konkursu było promowanie
najlepszych potraw i kosza wielkanocne
go oraz promocja walorów i tradycji wiel
kanocnych z różnych regionów wojewódz
twa. W konkursie wzięło udział 18 LGD
reprezentowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich. Nasze LGD reprezentowały Pa
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Weryni,
które przedstawiły ponad 30 potraw,
m.in.: Babka Wielkanocna po Weryńsku,
Jajka w majonezie, Jajka w sosie chrzano
wym, Mazurek Hrabiny, Chleb na zakwa
sie, Chleb z kminkiem i siemieniem zgod
ny z recepturą dworską Tyszkiewiczów,
Barszcz biały  święconka Weryńska, Ba
ranek świąteczny, Makowiec Tyszkiewi
czów oraz piękne ozdoby wielkanocne ro
bione własnoręcznie. Za „Kosz Wielka
nocny", podobnie jak pozostałe lokalne
grupy, otrzymaliśmy dyplom oraz sprzęt
AGD.

Składamy serdeczne podziękowania
Paniom z KGW z Weryni, które aktywnie

zaangażowały się w promocję naszej Gru
py oraz Regionu Kolbuszowszczyzny.
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BADANIA TERENOWE W OKOLICACH ROPCZYC

W kwietniu 2011 r. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej rozpoczęło realizację projektu „Źródła kultury
ludowej Puszczy Sandomierskiej – Ropczyckie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet: „Kultura ludowa”.

Jego głównym celem jest zgromadze
nie jak największej ilości źródeł dokumen
tujących przekrojowo różne zjawiska kul
tury ludowej (materialnej i duchowej) wsi
z obszaru dawnej Puszczy Sandomier
skiej, a dokładnie – północnej części obec
nego powiatu ropczycko–sędziszowskie
go. W ramach dwóch obozów terenowych
planuje się pozyskanie źródeł fonicznych,
wizualnych i tekstowych, a potem ich
opracowanie i archiwizację. Pierwszy,
trzydniowy obóz odbył się w weekend, 6
8 maja w Kamionce, gm. Ostrów. Pierw
szego dnia miało miejsce spotkanie z kon
sultantem naukowym badań, którym, po
dobnie jak i w latach ubiegłych, jest
dr Krzysztof Ruszel – autorytet w dziedzi
nie kultury ludowej Lasowiaków i Rzeszo
wiaków. Kolejny raz, wtedy już na sześć
dni, etnografowie, etnomuzykolog i folklo
rysta ruszą w teren w sierpniu br.

Warto dodać, że tegoroczne badania
są kontynuacją badań prowadzonych
w okolicach Leżajska (2008 r.), Niska
(2009 r.) i Bojanowa (2010 r.) Wyniki
wszystkich projektów złożą się na kom
pleksowy obraz zachowanych przejawów
kultury ludowej obszaru dawnej Puszczy
Sandomierskiej.

JUSTYNA NIEPOKÓJ
Spotkanie z dr K. Ruszlem, fot. arch. MKL

TRADYCJE DZIĘKCZYNNE W WOLI RANIŻOWSKIEJ
W czasie gdy pandemia grypy hiszpanki zabijała mieszkańców Woli Raniżowskiej tutejsi ludzie, gdy zawiodła

medycyna, zwrócili się do Boga. I poskutkowało...
W pierwszych latach po zakończeniu

I wojny światowej (19181919) m.in. na
terenie Woli Raniżowskiej wybuchła pan
demia choroby zakaźnej. Liczba ofiar pan
demii wielokrotnie przewyższyła liczbę
ofiar frontów I wojny światowej. Choroba
zakaźna dziesiątkowała okoliczną lud
ność. Tradycyjne leczenie nie przynosiło
oczekiwanych rezultatów – sięgnięto więc
po duchową pomoc. Ulgę w chorobie mia
ły przynieść stawiane uroczyście wielkie
drewniane krzyże, lokowane przy drogach
wjazdowych do wsi, na kopcach granicz
nych. Krzyż taki miał za zadanie odstra
szać chorobę przed wejściem do wsi. Po
nadto w tym czasie mieszkańcy organizo
wali pod krzyże procesje pokutne i błagal
ne. Procesje wychodziły z kościoła w Ra
niżowie i szły przez Osią Górę,
Dzikowiec, Lipnicę, Wolę Raniżowską,
dzisiejsze Borki i z powrotem do raniżow
skiej świątyni. Podczas tych procesji śpie
wano pieśni do św. Rozalii  patronki

chroniącej od wszelkiej zarazy. Co cieka
we choroba przestała dziesiątkowaćmiesz
kańców Woli. Według tradycji ustnej zara
za ustąpiła, ponieważ w procesjach udział
wzięli wszyscy mieszkańcy wsi. Te trady
cje dziękczynne na terenie wsi przetrwały
do dzisiaj.

Trudno oprzeć się dygresji, iż pomi
mo tylu nieszczęść, grupa młodych ludzi
z Woli Raniżowskiej broniła rok później
(1920 r.  „Cud nad Wisłą”) niepodległo
ści państwa polskiego przed inną – bolsze
wicką zarazą.

Jak co roku, w maju odprawiane są na
bożeństwa ku czci Matki Bożej. Tak zwa
ne „majówki” na terenie miejscowości
Wola Raniżowska rozpoczynają się
o godz. 19.00 pod figurką Matki Bożej na
Pozduci na posesji rodziny Ozgów (w paź
dzierniku odmawiany jest tam różaniec).
Każdego dnia miesiąca zbiera się tam ok.
20 osobowa grupa mieszkańców, razem
z dziećmi, którzy świadomie i z pobożno

ścią uczestniczą w kulcie maryjnym. Co
dziennie odmawiają Litanię Loretańską
do Najświętszej Maryi Panny, śpiewają
pieśni maryjne: „Z dawna Polski Tyś kró
lową”, „Do Ciebie Matko”, „O Maryjo,
Matko Boga”, „Maryja śliczna Pani”,
„Jak szczęśliwa Polska cała”, „Serdeczna
Matko”, „Cześć Maryi”, „Do Ciebie Mat
ko”... Myślę, że majowe spotkania z Ma
ryją to wielka uczta dla duszy i ciała, dla
tego wszyscy z ochotą i radością powin
niśmy w nich uczestniczyć.

Krótka historia figurki
Figurka została zbudowana w 1987

roku, przed wyjazdem ks. Jana Ozgi na
misje do Kamerunu. Symbolizuje ona
całkowite oddanie się w opiekę Maryi. W
2009 r. figurka została obsadzona na
marmurowym cokole. Na co dzień
obiektem zajmuje się rodzina Ozgów (nr
domu 431).

DARIUSZ SOBOLEWSKI
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03052011
Okradł swojego dziadka

Policjanci zatrzymali nieletniego, który
przez dwa lata okradał swojego dziadka.
Łupem 16latka padła m.in. biżuteria i pie
niądze. Straty oszacowano na 10 tys. zło
tych i 40 tys. dolarów. Z ustaleń Policji
wynika, że we wrześniu 2009 roku 16let
ni mieszkaniec gminy Niwiska ukradł
swojemu dziadkowi kartę bankomatową
VISA, wraz kodem PIN. Używając skra
dzionej karty przez rok wielokrotne wybie
rał z konta różne kwoty pieniędzy. W su
mie 40 tysięcy dolarów. To mu jednak nie
wystarczyło, przywłaszczył sobie na jego
szkodę akordeon, telefon komórkowy
i dwa pistolety pneumatyczne. Ponadto na
przełomie stycznia i lutego br. Trzykrot
nie, używając oryginalnego klucza, wła
mywał się do sejfu znajdującego się w do
mu dziadka, skąd ukradł złote zegarki, kol
czyki, spinki, pierścionki, łańcuszki, bran
soletki o łącznej wartości około 10 tysięcy
złotych. Nieletni skradzione przedmioty
sprzedawał za pośrednictwem Internetu,
a pieniądze wydał głównie na gry interne
towe. Teraz poniesie odpowiedzialność
przed sądem rodzinnym.

04052011
Podczas kłótni strzelił do swojego

brata
Policjanci zatrzymali 71letniego mężczy
znę, który podczas kłótni oddał strzał z pi
stoletu gazowego w kierunku swojego bra
ta. Sprawca był nietrzeźwy. Użyciem bro
ni gazowej zakończyła się kłótnia pomię
dzy dwoma braćmi w Kolbuszowej Gór
nej. Ze wstępnych ustaleń Policji wynika,
że 71letni mężczyzna, wracając ze space
ru, szedł drogą należącą do jego o rok
młodszego brata. Wtedy został zaczepio

ny. Pomiędzy skonfliktowanymi braćmi
doszło do ostrej wymiany zdań i przepy
chanki, podczas której padł strzał z pistole
tu gazowego. Poszkodowany mężczyzna
wymagał pomocy lekarskiej. Ranny był
trzeźwy, natomiast jego brat miał w wydy
chanym powietrzu 1,32 promila alkoholu.

09052011
Chuligani w rękach Policji

Siedmiu awanturujących się chuliganów
zatrzymali kolbuszowscy policjanci w cza
sie interwencji pod jednym z miejsco
wych lokali. Wszyscy odpowiedzą przed
sądem za zakłócenie porządku publiczne
go.
Kilkanaście minut po godz. 2 dyżurny kol
buszowskiej Policji otrzymał informację
o zakłóceniu porządku publicznego w rejo
nie jednego z lokali w mieście. Sprawcy,
po interwencji pracowników ochrony, od
jechali dwoma samochodami. Skierowani
na miejsce policjanci zatrzymali samocho
dy, w których znajdowało się siedem
osób. Byli to mieszkańcy powiatu rze
szowskiego, w wieku od 17 do 24 lat.
Sprawcom wywołania awantury grozi ka
ra aresztu, ograniczenia wolności lub
grzywny do 5 tys. złotych.

09052011
Pijany kierowca złamał podwójny

sądowy zakaz
Kierujący fiatem nie zatrzymał się do kon
troli drogowej. Uciekał przed policjanta
mi. Po zatrzymaniu okazało się, że w orga
nizmie ma blisko 2.5 promila alkoholu.
Minionej nocy w Trzęsówce policjanci za
uważyli, jak z tylnego zderzaka nadjeżdża
jącego samochodu cinquecento zeskoczy
ło dwóch mężczyzn, a kierowca, na widok
policyjnego radiowozu, gwałtowanie przy

śpieszył. Funkcjonariusze natychmiast
podali sygnał do zatrzymania pojazdu.
Kierowca nie zareagował i rozpoczął
ucieczkę. Oczekiwanego rezultatu nie
przyniosły również kolejne sygnały, męż
czyzna najwyraźniej chciał uniknąć kon
troli. Pościg zakończył się po przejecha
niu kilkuset metrów, gdzie kierujący wy
siadł z samochodu i pieszo rzucił się do
ucieczki, przeskakując przez rów. Po
krótkim pościgu został zatrzymany.
W trakcie badania, w organizmie 27let
niego mieszkańca gminy Cmolas, stwier
dzono blisko 2,5 promila alkoholu. Jak
się okazało kierowca przewoził na i w po
jeździe łącznie osiem osób. Ponadto ma
już dwukrotnie orzeczony przez sąd zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Odpowie także za popełnione wykrocze
nia.

15042011
Policjanci zatrzymali włamywacza

Po trzech dniach od zgłoszenia próby
włamania do agregatu prądotwórczego
w Staniszewskim, kolbuszowscy poli
cjanci ustalili sprawcę. To 21letni miesz
kaniec gminy Raniżów. Okazało się, że to
nie jest jego pierwsze przestępstwo. Trzy
miesiące wcześniej kradł na terenie tej sa
mej budowy. Policjanci przyjęli zgłosze
nie o usiłowaniu włamania do zbiornika
paliwa agregatu prądotwórczego. Urzą
dzenie było wykorzystywane przy budo
wie kanalizacji w Staniszewskim. Zło
dziej, chcąc ukraść paliwo, uszkodził
zbiornik, powodując szkodę, którą osza
cowano na 12 tys. zł. Policjanci z wydzia
łu kryminalnego szybko ustalili złodzieja.
W czasie prowadzonego dochodzenia
okazało się, że to nie była jego pierwsza
kradzież. Trzy miesiące wcześniej ukradł

WIELKANOCNA PARADA W WOLI RANIŻOWSKIEJ
W poniedziałek wielkanocny suma rezurekcyjna w kościele parafialnym pw. Św Wojciecha w Woli

Raniżowskiej rozpoczęła się o godz. 11.00.
Msza odprawiona została w inten

cjach: Wiesława Nowaka – 10 letnia służ
ba w Straży Grobowej, zmarłego Pawła
Kochanowicza, który służył przy Grobie
Pańskim i Eugeniusza Chamota ze składu
orkiestry dętej. Zaraz po mszy, na placu
przed kościołem, przy dźwiękach wygry
wanych przez orkiestrę, odbył się pokaz
wielkanocnej musztry paradnej. Wtedy to,
zaraz po ukończeniu ponad półgodzinne
go pokazu, komendant Wiesław Nowak
zameldował ks. proboszczowi E. Worsie,
ks. wikariuszowi i wszystkim parafianom

– że służba przy Grobie Pańskim została
zakończona, podczas tej służby Chrystus
Zmartwychwstał”. Na to wszyscy odpo
wiedzieli: „Prawdziwie Zmartwych
wstał”. Wielkanocne widowisko zyskało
uznanie w oczach wszystkich parafian jak
i przybyłych gości. Następnie, po obie
dzie, „fajermani” znów się spotkali, tym
razem z dodatkową atrakcją w postaci
bryczki w zaprzęgu dwóch koni. Młodzi i
energiczni fajermani, w rytmie nadawa
nym przez dobosza Artura Bajka, wraz z
„dętymi”, przeszli całą wieś. Po drodze

wielu wolskich gospodarzy prosiło, aby
do nich zajść i dać pokaz swoich umiejęt
ności.

Podziękowania za tak wspaniałą pa
radę i dodatkowe atrakcje należą się Wój
towi Gminy Raniżów – Danielowi Fili, a
także Henrykowi Bajkowi za osobiste za
angażowanie i trud sprowadzenia orkie
stry.

DARIUSZ SOBOLEWSKI
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BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr
102 poz. 651 ze zm.) wykaz nieruchomo
ści gruntowej, położonej w Kupnie, ozna
czonej nr ew. działek 1599/1, przeznaczo
nej do sprzedaży w trybie przetargu.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
JAN ZUBA

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo
darce nieruchomościami (t.j. z 2010 r..
Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz
nieruchomości gruntowych, własności
Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
JAN ZUBA

BURMISTRZ
KOLBUSZOWEJ

INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo
darce nieruchomościami (t.j. z 2010 r.
Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmian.) wykaz
nieruchomości, własności Gminy Kolbu
szowa, przeznaczonych do oddania w na
jem.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
JAN ZUBA

akumulatory z koparki oraz kolektor do
igłofiltrów z terenu tej samej budowy.
Skradzione rzeczy sprzedał na złom. Stra
ty wyceniono na 11 tys. zł. Sprawcy prze
stępstw grozi kara pozbawienia wolności
do 10 lat.

19042011
Uszkodził linię telefoniczną, po

czym odjechał
Uszkodzona linia napowietrzna, urwany
słup telefoniczny, zniszczony segment
ogrodzenia to efekt nieostrożnego kipro
wania masy betonowej z samochodu cięża
rowego na remontowanym odcinku ulicy
Krakowskiej w Kolbuszowej.
Policjanci interweniowali w związku
z uszkodzeniem linii telefonicznej w Kol
buszowej na ulicy Krakowskiej. Ze wstęp
nych ustaleń wynika, że około godz. 8,
kierujący ciężarowym renaultem, w cza
sie kiprowania masy betonowej na remon
towanym odcinku drogi, zerwał napo
wietrzną linię telefoniczną, złamał słup be
tonowy i uszkodził segment ogrodzenia
betonowego, po czym odjechał z miejsca
zdarzenia. Policjanci po pięciu godzinach
ustalili sprawcę uszkodzenia, okazał się
nim 55letni mieszkaniec powiatu ropczyc
kosędziszowskiego. Oświadczył, że to
nie jego wina, gdyż linia telefoniczna za
wieszona była zbyt nisko. Sprawę wyjaśni
prowadzone postępowanie.

20042011
Karetka pogotowia uczestniczyła

w kolizji
W Cmolasie kierowca nissana, skręcając
w drogę podporządkowaną, wjechał w ka
retkę pogotowia wiozącą chorego do szpi
tala. Nikomu nic się nie stało.
Do kolizji doszło po godz. 9, na skrzyżo
waniu drogi krajowej relacji Radom – Rze

szów z drogą podporządkowaną prowadzą
cą do Ostrów Tuszowskich. Kierowca ka
retki jechał na sygnałach pojazdu uprzywi
lejowanego. Zbliżając się do skrzyżowa
nia ominął dwa samochody, które ustąpiły
mu pierwszeństwa, po czym zatrzymał
się, by bezpiecznie wjechać na drogę
z pierwszeństwem przejazdu. W tym cza
sie jadący nissanem, 55letni mieszkaniec
Cmolasu skręcił w lewo, nie upewniwszy
się czy ma wolną drogę. W wyniku tego
manewru uderzył w karetkę. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Pacjent został
przeniesiony do innej karetki i bezpiecz
nie trafił do szpitala. Badanie alkomatem
wykazało, że kierujący byli trzeźwi. Kie
rowca nissana ukarany został mandatem.

27042011
Policjanci zatrzymali złodzieja kół

Policjanci zatrzymali 22latka, który od
kręcił, a następnie ukradł cztery koła z wo
zu stojącego na prywatnej posesji. Zło
dziej wpadł, gdy wyjeżdżał samochodem
z miejsca kradzieży.
Kolbuszowscy policjanci, patrolując ulicę
Narutowicza w Kolbuszowej, zauważyli
szybko wyjeżdżający z budowanej drogi
samochód marki Alfa Romeo z otwartą
klapą bagażnika. Zachowanie kierowcy
wzbudziło podejrzenia policjantów, dlate
go zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało
się, że w bagażniku samochodu 22letni
mieszkaniec Dębicy przewozi cztery kom
pletne koła, które wcześniej ukradł z wo
zu pozostawionego na prywatnej posesji
przy placu budowy drogi. Młody mężczy
zna przyznał się do kradzieży twierdząc,
że koła potrzebne mu były do przyczepki
samochodowej. Grozi mu kara pozbawie
nia wolności do 5 lat.

27042011
Policjanci nie odpuścili złodziejowi

Kolbuszowscy policjanci, pomimo umo
rzenia dochodzenia, ustalili i zatrzymali
złodzieja, który 3 lutego br. okradł pra
cowników Urzędu Gminy Raniżów. 47
letni sprawca przyznał się do kradzieży.
Policjanci wydziału kryminalnego nie od
puścili złodziejowi, który wykorzystał
chwilową nieobecność pracowników
Urzędu Gminy w Raniżowie i ukradł dwa
portfele z dokumentami i kartami kredy
towymi. Dysponując skradzionymi karta
mi włamał się na konto bankowe skąd
ukradł 2000 zł. Pomimo umorzenia do
chodzenia policjanci nadal kontynuowali
czynności operacyjne. Po dwóch miesią
cach wytężonej pracy ustalili złodzieja,
którym okazał się 47letni mieszkaniec
Stalowej Woli, wielokrotnie karany za
przestępstwa przeciwko mieniu. Sprawca
usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży
z włamaniem, przyznał się do dokonania
przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia
wolności do 12 lat.

29042011
Pożegnanie z mundurem

W świetlicy komendy policji w Kolbu
szowej odbyło się uroczyste spotkanie
z policjantem, który zakończył swą przy
godę z policyjnym mundurem. Na emery
turę przeszedł asp. szt. Robert WILK,
który przepracował 26 lat. Słowa podzię
kowania do Roberta Wilka, skierował Ko
mendant Powiatowy Policji w Kolbuszo
wej mł. insp. Robert Pastuła. Policjant
otrzymał listy gratulacyjne i pamiątkowe
upominki, w tym nawigację samochodo
wą. Za współpracę podziękowali także
przedstawiciele związków zawodowych
i policjanci.
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UROCZYSTOŚCI 3-MAJOWE
Z udziałem parlamentarzystów, władz powiatu i miasta, orkiestry dętej, delegacji organizacji społecznych,

pocztów sztandarowych, zakładów pracy i szkół, przy wielkim udziale mieszkańców powiatu kolbuszowskiego,
odbyły się obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podniosła uroczystość rozpoczęła się
od capstrzyku Orkiestry Dętej MDK na
Rynku i osiedlach Kolbuszowej. Orkiestra
przemaszerowała na plac parkingowy Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,
skąd następnie uczestnicy 3majowych ob
chodów udali się na Cmentarz Parafialny,
by uczcić pamięć i złożyć kwiaty na obeli
sku Strażaków. Modlitwę w intencji Stra
żaków poprowadził kapelan AK – ks. Ry
szard Kiwak.

O godzinie 10:30 została odprawio
na uroczysta Msza Św. w Kolegiacie
Kolbuszowskiej p.w. Wszystkich Świę
tych w intencji Ojczyzny, Strażaków
i mieszkańców powiatu kolbuszowskie
go.

Następnie przemaszerowano do Miej
skiego Domu Kultury w Kolbuszowej,
gdzie delegacje złożyły kwiaty pod tabli
cą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji
3 Maja.

W Miejskim Domu Kultury w Kolbu
szowej odbyła się uroczysta akademia
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół
Technicznych w Kolbuszowej.

Uczestnicy Powiatowej Uroczystości
Obchodów 3majowych mogli podziwiać
obrazy autorstwa Pani Felicji Mroczki
z Głogowa Młp. pt. „Błogosławiony Jan
Paweł II” w Miejskim Domu Kultury
w Kolbuszowej.

Pozostajemy wierni przekonaniu na
szych ojców, że wolność narodów, pokój

i demokracja pozostaną najwyższymi
wartościami także dla przyszłych poko
leń. Wierność ideom zawartym w pierw
szej pisanej konstytucji w Europie ozna
cza i dziś współodpowiedzialność za
przyszłość zjednoczonej i silnej Europy.
Przemówienie Starosty Kolbuszow-

skiego Józefa Kardysia
Józef Piłsudski powiedział słynne

zdanie że „Naród bez pamięci nie ma
prawa do przyszłości, ani do bytu teraź
niejszego”.

I chociaż każdy z nas ma nieraz inny
kodeks wartości i każdy z nas rozumie pa
triotyzm inaczej, to powinniśmy ciągle
szukać sposobu do wykazania się odda
niem Ojczyźnie i robić wszystko aby od
płacić się jej za dar życia i polskości.

My Polacy jako naród, dla którego
niepodległość – szczególnie na przestrze
ni kilku ostatnich stuleci – była czymś
nadzwyczaj cennym musimy pokazać, że
umiemy się cieszyć z tej niepodległości.
Musimy pokazać, że jesteśmy patriotami.

Zwłaszcza młodzi ludzie urodzeni już
w III Rzeczpospolitej, którzy powinni być

Kwiaty na obelisku Strażaków składają: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz Członek
Zarządu Powiatu Henryk Wojdyło.

Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek wita zaproszonych gości.



Nr 5 (178) - Maj 201126

GŁOŚNE CZYTANIE W BIBLIOTECE
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, w dniu 9 maja, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Kolbuszowej, odbyły się spotkania z serii „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W pierwszym spotkaniu, o godz.

9.30, udział wzięli: Poseł Zbigniew
Chmielowiec i Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba. Bajki dzieciom czytały również
nasze bibliotekarki. Na spotkanie przyby
ły dzieci z Przedszkola nr 2 w Kolbuszo
wej wraz z opiekunami.

Na drugim spotkaniu, o godz. 11.00,
słuchaczami były dzieci z Przedszkola
nr 3 w Kolbuszowej. Utwory dla nich czy
tali: Przewodniczący Rady Powiatu Mie
czysław Burek, Dyrektor Poradni Psycho
logiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej
Elżbieta Mikołajczyk oraz Katarzyna Ce
sarz – Inspektor ds. Promocji i Kultury Po
wiatu Kolbuszowskiego.

Podczas spotkań dzieci miały okazję
usłyszeć opowiadania o Franklinie, Tup
ciu Chrupciu, a także bajki edukacyjne
o misiach Bazylętach. Na zakończenie
obydwu spotkań dzieci otrzymały od za
proszonych gości słodycze, natomiast lek
torzy od wdzięcznych dzieci kwiaty.

Była to VII edycja kolbuszowskich
spotkań z serii „Cała Polska czyta Dzie
ciom”. Dla słuchaczy, będących po raz
pierwszy w bibliotece, spotkania w ra
mach głośnego czytania są doskonałą oka
zją do poznania biblioteki i zachętą do
czytania.

dumni ze wspaniałej historii Naszej Ojczy
zny, winni pamiętać, że najprostszą formą
patriotyzmu jest po prostu pamięć.

Dzisiejszy dzień, rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja pozwala na spotkanie
się tu nas wszystkich. Jest to jedno z tych
świąt, które w sposób szczególny jednoczy
wszystkich Polaków.

Konstytucja 3 maja z pewnością nale
ży do najlepiej znanych kart naszych dzie
jów. Zapoczątkowała głębokie zmiany
ustrojowe w ówczesnej Rzeczpospolitej.
Była ona ważnym programem, obiecują
cym zmiany i reformy. Warto  zwracając
się ku współczesności wykorzystać ciągle
aktualne nauki i inspiracje sprzed 220 lat.

Mimo nieustannego upływu czasu mu
simy pamiętać o tak ważnych faktach hi
storycznych, być wierni prawdziwej histo
rii Polski i przekazywać ją dalszym poko
leniom.

Przed 220 laty nasi ojcowie wskazy
wali drogę do demokracji, dziś my jeste

śmy powołani do bycia świadkami warto
ści chrześcijańskich w Unii Europejskiej.
Europa bez wartości nie przetrwa. Bądź
my więc jak nauczał błogosławiony Jan
Paweł II  świadkami pokoju, prawdy

i sprawiedliwości społecznej. Życzę więc
Państwu i wam droga młodzieży aby de
mokracja i stosunki społeczne były na
nowo wzorcowe dla wszystkich narodów.

W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu
uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej
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Zakończył się I etap realizacji wnio
sku z Regionalnego Programu Opera
cyjnego na modernizację odcinków
dróg powiatowych obejmujący gminy
Kolbuszowa i Niwiska tj. droga Nr 1
176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszo
wa łącznie z ulicą Obrońców Pokoju.

W dniu 29.04.2011r. dokonano odbio
ru drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma

– Niwiska – Kolbuszowa od km 7 + 023
do km 8 + 420 i km 10 + 100 do km 15 +
870 na terenie Gminy Niwiska.

Wartość inwestycji wyceniona jest na
kwotę 6.925.554,38 zł. Planowane finanso
wanie inwestycji to pomoc z gmin: Niwi
ska do kwoty 1.100.000 i Kolbuszowa do
kwoty 1.032.000 zł oraz dotacja z Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4.809.385,99 zł.

W ramach tego wniosku planowana

jest przebudowa ok. 8 km drogi, w tym na
gminie Niwiska przebudowano ok. 6 km,
na gminie Kolbuszowa ok. 2 km oraz
przebudowa kanalizacji na ulicy Obroń
ców Pokoju.

Wartość przebudowywanej drogi
w ramach tego zadania wynosi 6 856
534,38 zł, a wartość robót na terenie Gmi
ny Niwiska – 3 528 871,80 zł.

Planowane zakończenie inwestycji to
wrzesień 2011 roku.

Inwestycje powiatowe w ramach środków z RPO

Rozpoczyna się drugi etap w ramach realizacji wniosku na terenie gminy Kolbuszowa łącznie
z przebudową ulicy Obrońców Pokoju.

W dniu 29.04.2011r. dokonano odbioru drogi
powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska –
Kolbuszowa od km 7 + 023 do km 8 + 420
i km 10 + 100 do km 15 + 870 na terenie
Gminy Niwiska.
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OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr

102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej został wywieszony, od dnia 06 maja 2011 r., na okres 21 dni, wykaz pomieszczenia
biurowego usytuowanego w budynku biurowym, stanowiącym własność Powiatu Kolbuszowskiego, położonego
w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10  przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz
Włodzimierza Pietrasa, zam. 35233 Rzeszów, ul. gen. M.B. Spiechowicza 6/13, prowadzącego działalność pod nazwą
„EUROCASH” F.H.U. Włodzimierz Pietras, z siedzibą oddziału przy ul. 11 Listopada 10/124, 36100 Kolbuszowa (siedziba
zakładu głównego ul. Jagiellońska 23/8, 35025 Rzeszów. Szczegółowe informacje, dotyczące w/w pomieszczenia, można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, pok. 214, tel. (17) 7445 732.

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
JÓZEF KARDYŚ

DZIEŃ STRAŻAKA

W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele władz państwowych, wo
jewódzkich, powiatowych, samorządo
wych oraz strażacy wraz z rodzina
mi m.in. Andrzej Reguła – Wicewojewo
da Podkarpacki, Ewa Draus oraz Bogdan
Romaniuk – Radni Sejmiku Wojewódz
twa Podkarpackiego, st. bryg. Roman Pe
trykowski – Zastępca Podkarpackiego Ko
mendanta Wojewódzkiego, Kapelani Stra
żaków, Józef Kardyś – Starosta Kolbu
szowski, mł. insp. Robert Pastuła – Ko
mendant Powiatowy Policji, radni
powiatowi, Burmistrz Kolbuszowej i Wój
towie Gmin.

Dzień Strażaka jest okazją do podzię
kowania strażakom za ich ofiarną codzien
ną służbę, to także możliwość wyróżnie
nia strażaków w formie awansu na wyż

szy stopień służbowy.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
nadał:
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 st. ogn. Bogusław Kazior,
 st. ogn. Andrzej Ryczek,
 st. ogn. Jerzy Sito
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 asp. sztab. Henryk Mazur
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 mł. asp. Janusz Babula,
 ogn. Janusz Majcher
 ogn. Mariusz Małek.
Minister Spraw Wewnętrznych i Admini

stracji nadał stopień starszego kapitana
 kpt. Wiesław Rymanowski
Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej nadał stopień aspiranta sztabo
wego
 st. asp. Andrzej Szkodziński,
 st. asp. Dariusz Pieniek.
Podkarpacki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej nadał sto
pień starszego sekcyjnego
 sekc. Rafał Kopera
Komendant Powiatowy Państwowej Stra
ży Pożarnej w Kolbuszowej nadał stopień
starszego strażaka
 str. Wojciech Skwirut,
 str. Przemysław Świder.

W dniu 7 maja 2011 roku odbyły się uroczystości obchodów Dnia Strażaka. Rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Po uroczystości kościelnej na terenie Komendy
Powiatowej PSP w Kolbuszowej odbył się uroczysty apel, w trakcie którego za osiągnięcia i wzorową służbę
strażacy powiatu kolbuszowskiego otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Osoba do kontaktu: Anna JaroszWydział Promocji i Kultury PowiatuKolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730email: informacje@kolbuszowski.pl

Dzień Strażaka jest okazją do podziękowania
strażakom za ich ofiarną codzienną służbę, to
także możliwość wyróżnienia strażaków
w  formie awansu na wyższy stopień
służbowy.

Raport o gotowości strażaków KP PSP Kolbuszowa do uroczystości obchodów Dnia Strażaka
złożył dowódca zmiany I kpt. Adam Haptaś, raport odebrał oraz dokonał przeglądu pododdziału
- Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Roman Petrykowski.
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Kulinaria

W gorące wiosenno  letnie dni posił
ki najlepiej smakują w plenerze. Zamiast
tradycyjnego niedzielnego obiadu przy
jemnie jest zorganizować wspólne grillo
wanie. Można przygotować różnorodne
dania, bowiem oprócz mięs, ryb, warzyw
do grillowania nadają się także niektóre
owoce np. jabłka, gruszki, banany, anana
sy czy też brzoskwinie. Grillowane dania
i świeże zioła to duet doskonały. Bazylia,
szałwia, tymianek, rozmaryn, mięta, owo
ce jałowca świetnie podkreślają zalety
mięs i warzyw i dobrze już znanym grillo
wanym daniom nadadzą nowy lepszy
smak.

Produkty lub potrawy przeznaczone
do grillowania należy układać na ruszcie
(koniecznie natłuszczonym, by do niego
nie przywarły). I kiedy ogień wygaśnie,
a rozgrzany węgiel pokryje się popiołem,
wówczas można układać przeznaczone do
grillowania produkty i przygotowane
wcześniej dania. Czas pieczenia zale
ży m.in. od jakości węgla – powinien się
łatwo rozpalać, a potem żarzyć, nie wy
dzielając dymu.

Jeżeli myślimy, że grillowanie jest wy
mysłem naszych czasów to jesteśmy
w wielkim błędzie, ponieważ historycy,
w oparciu o badania naukowe, twierdzą,
że ludzie już od 380,000 lat przypiekają
żywność na otwartym ogniu. Dopiero pod
koniec epoki kamienia łupanego wynale
ziono garnki, które jednak do dziś nie wy
parły takiego sposobu przygotowywania
żywności, jakim jest pieczenie na otwar
tym ogniu. Smakosze uważają potrawy
opiekane i zapiekane za najbardziej wy
szukane. Naukowcy i lekarze również
przyznają, że potrawy z rusztu są nie tyl
ko smaczne, ale także prawie pozbawione
tłuszczu, a zatem po prostu zdrowe. Stąd
chyba krąg zwolenników grillowania jest
coraz liczniejszy.

Zanim wrzucimy na grill mięso lub ry
by przygotujmy im aromatyczną kąpiel.
Proste marynaty można przyrządzić z oli
wy, oleju, miodu, octu winnego, soku z cy
tryny, piwa i świeżych, względnie suszo
nych ziół i korzeni.

Marynata piwna do ryb grillowanych
i jagnięciny

1 litr piwa, ½ łyżeczki cynamonu, ½ ły
żeczki gałki muszkatołowej, ½ łyżeczki im
biru w proszku, 1 liść laurowy, ½ łyżeczki
nasion gorczycy, ½ łyżeczki czarnego pie
przu, 34 goździki, 23 ziarenka ziela an
gielskiego, 3 ziarna jałowca, szczypta pie
przu Cayenne, 10 dag cukru (najlepiej
brązowego), 2 łyżki soli (najlepiej mor
skiej).
Piwo wlać do naczynia, dodać przyprawy,
postawić na ogniu i doprowadzić do wrze
nia. Zmniejszyć ogień i podgrzewać jesz
cze przez chwilę, aby rozpuściły się cu
kier i sól.
Ta marynata jest doskonała do ryb słodko
wodnych i morskich przyrządzanych w ca
łości i filetów.

Dorsz z rusztu
1 kg filetów ze świeżego dorsza, 2 szkl.
mleka, pieprz, sól.
Sos; ½ szkl. oleju, ¼ łyżeczki sproszkowa
nej ostrej papryki, 2 łyżki octu winnego, 2
łyżki gęstego przecieru pomidorowego
(może być pikantny keczup), 2 łyżki wódki,
1 łyżka sosu sojowego (niekoniecznie), 1
łyżka musztardy, 3 łyżki cukru, sól (1 ły
żeczka).
Umyte filety włożyć do miski, zalać mle
kiem i odstawić w chłodne miejsce na 2
3 godz. Następnie wyjąć, osuszyć ręczni
kiem papierowym, oprószyć solą i pie
przem. Składniki sosu starannie wymie
szać. Posmarować filety ułożyć na tac
kach grillowych i upiec z obu stron. Co ja
kiś czas smarować rybę pozostałym
sosem.

Łosoś z grilla
4 plastry łososia (każdy ok. 20 dag), 2 łyż
ki soku z cytryny, 3 łyżki oliwy lub oleju,
sól, 1 cytryna.
Łososia posmarować z każdej strony so
kiem z cytryny i pozwolić aby mięso prze
szło kwasem (20 min.). Następnie posma
rować rybę połową porcji oliwy. Pozosta
łą oliwą natłuścić ruszt. Ułożyć łososia na
ruszcie (niezbyt gorącym) i zapiekać ok.

810 min z obu stron. Na koniec grillowa
nia plastry oprószyć solą i przybrać
ćwiartkami cytryny.

Zapiekana cukinia z rusztu
2 małe cukinie, 2 łyżki stołowe oleju,

biały pieprz (prosto z młynka), 12 listki
bazylii lub pół łyżeczki bazylii suszonej, 1
łyżeczka tymianku i oregano, 1 łyżka star
tego parmezanu lub innego sera.
Cukinię umyć, przekroić wzdłuż lub po
kroić w plastry. Na gorącym ruszcie poło
żyć folię aluminiową lub tackę grillową
i ułożyć posmarowane olejem lub oliwą
kawałki cukinii. Posypać serem i przypra
wami. W zależności od wielkości zapie
kać cukinię 515 min. Podawać, gdy
miąższ będzie miękki.

Piersi z kurczaka marynowane
w musztardzie i rozmarynie

2 łyżki listków i 2 gałązki rozmarynu, 4
łyżki musztardy francuskiej z ziarnem gor
czycy, 4 piersi kurczaka, 6 średnich ugo
towanych ziemniaków, 23 łyżki oleju lub
oliwy, sól, pieprz do smaku.
Musztardę wymieszać z listkami rozma
rynu, posmarować nią piersi kurczaka,
ułożyć w rondelku i odstawić na 12 godz.
Na patelni rozgrzać olej lub oliwę, wrzu
cić 2 gałązki rozmarynu i gdy zaczną
skwierczeć, wyjąć gałązki zioła (można
zachować je do dekoracji). Następnie na
rozgrzanym tłuszczu obsmażyć z obu
stron piersi kurczaka, po 23 min. z każ
dej strony, przełożyć do żaroodpornego
naczynia i piec ok. 15 min. w temp 1700C
(mięso powinno być soczyste). Na tej sa
mej oliwie obsmażyć uprzednio ugotowa
ne ziemniaki aby nabrały złotej barwy (do
smażenia można dodać łyżeczkę masła
i posiekany ząbek czosnku, wówczas
ziemniaki będą smaczniejsze). Kurczaka
i ziemniaki podawać z zieloną sałatą, mi
zerią, pomidorami.
Polędwiczki wieprzowe – na majówkę,

na piknik
1 kg polędwiczek wieprzowych. Na mary
natę: 1 kopiata łyżka tymianku, 1 łyżka

Janina Olszowy

WIOSENNO - LETNIE GRILLOWANIE
Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI - PIKNIKI

NA ŁONIE NATURY
Ucztowanie pod gołym niebem to wielka przyjemność, a przygotowanie

smacznych potraw nie jest trudne.
W ciepłe majowe, czerwcowe weekendy miło jest wyruszyć na

wyprawę za miasto i urządzić rodzinny lub przyjacielski piknik. Zamiast
tradycyjnych kanapek, jajek na twardo, pomidorów, ogórków można
przygotować wcześniej smakołyki i zapakować do koszyka piknikowego.
Kto raz ich spróbuje, włączy je na stałe do piknikowego menu.
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pszczelego miodu (np. gryczanego), 2 łyż
ki wódki lub miodu pitnego, sok wyciśnię
ty z 1 cytryny lub 23 łyżki octu winnego,
1 łyżka pieprzu czarnego mielonego, ½
szkl. oleju słonecznikowego lub sojowego.
Wszystkie składniki marynaty starannie
wymieszać. Polędwiczki oczyścić z błon
i przełożyć do naczynia, zalać marynatą,
przykryć i odstawić na 12 godz. co jakiś
czas przekładając je, aby się równomier
nie wymacerowały. Następnie piec w pie
karniku w temp 2000C ok. 30 min. Polę
dwiczki podawać na zimno, pokrojone,
z dodatkiem pieczywa lub surówkami se
zonowymi.

Szaszłyki z kurczaka ze znakomitym
sosem i grzankami

60 dag piersi z kurczaka, 20 dag suszo
nych moreli, 20 dag suszonych śliwek kali
fornijskich.
Do marynaty: 7 łyżek oleju, 1 łyżka musz
tardy, 1 łyżeczka miodu, 1 łyżka soku z cy
tryny, po 1 łyżeczce papryki ostrej i słod
kiej, sól, pieprz.
Grzanki: 6 kromek bułki paryskiej, masło
do posmarowania, przygotowane z roztar
tym czosnkiem (1 łyżka masła, 2 ząbki
czosnku).
Sos: 15 dag śmietankowego serka (może
być „Bieluch”), 5 łyżek śmietany 18%,
skórka otarta z 1 pomarańczy i pokrojony
miąższ, 1 łyżka soku z cytryny, sól, pieprz
biały i cukier do smaku.
Owoce umyć, osączyć, morele zalać wód
ką i odstawić na 20 min., potem wyjąć
i osączyć (wódkę zachować do sosu i ma
rynaty). 3 morele pokroić w małą kostecz
kę i dodać do sosu. Olej dokładnie wymie
szać z musztardą, miodem i sokiem z cy
tryny, 1 łyżką wódki (w której moczyły
się morele) oraz papryką. Mięso oczyścić
z błon, pokroić w kostkę, oprószyć solą
i pieprzem. Nabijać na szpadki lub patyki
grillowe na przemian z morelami i śliwka
mi, posmarować marynatą i odstawić na
1015 min. Grilować ok. 20 min. obraca
jąc. Następnie szaszłyki rozłożyć na taler
zach lub na półmisku, polać wódką i zapa
lić. Podawać z grzankami, sos podać w so
sjerce.

Potrawka prowansalska na biwak,
majówkę

1 kg ziemniaków (nie rozsypujących się
podczas gotowania), 80 dag mięsa wie
przowego, cielęciny lub kurczaka, 1 cebu
la, 1 ostra papryczka lub ½ łyżeczki chili,
4 ząbki czosnku, 1 szkl. białego wina, 1
łyżka koncentratu pomidorowego, po 12
szt. zielonych i czarnych oliwek bez pe
stek, zielony tymianek, rozmaryn, liść lau
rowy, 4 pomidory, sól, cukier, pieprz (do
smażenia olej lub oliwa i 2 łyżeczki ma

sła).
Oliwę rozgrzać w dużym rondlu lub na
czyniu żaroodpornym. Mięso pokroić
w dużą kostkę wielkości pudełka od zapa
łek i obsmażyć ze wszystkich stron. Na
stępnie dodać pokrojoną w półplasterki ce
bulę oraz papryczkę i smażyć 10 min., po
tym czasie dodać 2 łyżeczki masła, wlać
wino. Delikatnie wymieszać, zagotować,
a następnie zmniejszyć ogień. Dodać kon
centrat pomidorowy i obrane ze skórki po
krojone w kostkę pomidory, oliwki, liść
laurowy, zioła  1 łyżeczka tymianku i pół
łyżeczki rozmarynu. Dodać 1 szkl. wody,
doprawić do smaku solą, cukrem. Potrawę
dusić pod przykryciem ok. 1 godziny na
malutkim ogniu. Obrane ziemniaczki po
kroić w grubą kostkę i dodać do duszone
go mięsa. Jeżeli sosu jest za mało lub jest
za gęsty można dodać wody. Garnek po
nownie przykryć i dusić ok. 20 min., aż
ziemniaki będą miękkie, pod sam koniec
duszenia dodać zmiażdżone ząbki czosn
ku. Potrawę piknikową podawać z wytraw
nym winem lub piwem.

Chleb z grilla
2 małe chlebki po ½ kg, 20 dag masła, 20
dag żółtego sera, ½ kg kiełbasy, najlepiej
,,Podwawelska”, 1 łyżka posiekanej natki
pietruszki, ½ kg sera białego (tj. twaro
gu).
Chlebki pokroić na kromki średniej grubo
ści, nie przekrawając do końca (spodnia
skórka powinna pozostać w całości). Ma
sło utrzeć z twarogiem dodać pietruszkę
i szczypiorek doprawić solą i pieprzem,
zetrzeć na tarce o dużych oczkach ser żół
ty, wymieszać (jeżeli smarowidło jest za
gęste dodać mleka). Kiełbasę obrać, po
kroić w drobną kostkę. Delikatnie rozchy
lając kromki posmarować, rozsypać rów
nomiernie kiełbasę, złożyć chlebki, zawi
nąć bochenki w folię aluminiową, położyć
na grillu i piec ok. 1520 min., przewraca
jąc je co jakiś czas, aby się równomiernie
zapiekły. Ser żółty można zastąpić serem
pleśniowym wymieszanym z roztartym
czosnkiem, a między posmarowane krom
ki włożyć płatki szynki bądź resztki mięsa
z pieczeni. Tak przygotowany chleb poda
wać z dodatkiem ogórków małosolnych,
z sałatą zieloną bądź z pomidorami.

Schab z rusztu z dipem serowym
4 duże plastry schabu (ok. 20 dag każdy),
kilka gałązeczek tymianku, 1 gałązka roz
marynu, 2 łyżki oliwy lub oleju, 1 łyżeczka
zmielonego pieprzu, 1 opakowanie serka
,,Bieluch”, 2 cebulki wraz ze szczypior
kiem, 1 łyżka słodkiej papryki w proszku
i 1 płaska łyżeczka papryki chili lub pie
przu Cayenne.
Mięso umyć i pokroić na plastry. Plastry
mięsa skropić sokiem z ½ cytryny i odsta
wić ułożone jeden na drugim. Po ok

10 min. posmarować marynatą ziołową,
przełożyć do miseczki lub salaterki, przy
kryć i odstawić na 30 min., a jeszcze le
piej na 1 godz.
Marynata: Listki ziół oderwać od gałązek
i drobno posiekać, wymieszać z oliwą lub
olejem oraz pieprzem.
Dip: cebulki wraz ze szczypiorkiem drob
niutko posiekać (może być sam szczypio
rek – 1 pęczek). Twarożek wymieszać
z papryką słodką i ostrą, dodać szczypio
rek i wszystkie składniki wymieszać. Do
prawić solą, cukrem.
Schab piec na rozgrzanym grillu ok.
4 min. z każdej strony. Po zdjęciu z rusztu
oprószyć solą.
Kotlety podawać z dipem. (Gałązki roz
marynu i tymianku wrzucić na gorący
węgiel do grilla pod koniec grillowania,
mięso nabierze przyjemnego aromatu).

Szaszłyki drobiowe
(kura, kurczak, lub ½ indyka, ½ kaczki)

1 podwójna pierś drobiowa, 1 cukinia, ½
bakłażana, 1 czerwona papryka, kilka po
midorków koktajlowych, 810 pieczarek
(małych), 2 cebule  jedna biała, jedna
czerwona.
Marynata: 34 łyżki oleju, 1 łyżka musz
tardy, 12 ząbki czosnku, 2 łyżki pikantne
go keczupu, 1 łyżka brązowego cukru,
płaska łyżeczka oregano, pół łyżeczki
kminku, pół łyżeczki mielonej ostrej pa
pryki, ½ łyżeczki soli, 2 łyżki octu winne
go lub soku cytrynowego.
Filet drobiowy pokroić w 2,5 cm kostkę.
Wymieszać z marynatą i odstawić na go
dzinę. Cukinię i bakłażan pokroić w pla
stry, a następnie na ćwiartki, cebulę
w krążki, paprykę w kwadraty, pieczarki
w całości, a jeżeli są większe przekroić na
pół. Wszystkie warzywa skropić oliwą
lub olejem. Mięso i warzywa nabijać
przemiennie na patyczki do szaszłyków.
Grillować przez 20 min. obracając i sma
rując marynatą.

Drożdżowe bułeczki na majówkę
i nie tylko

½ kg mąki, 3 jajka, 6 dag cukru, 5 dag
drożdży, 1 łyżka stopionego masła, dżem,
powidła lub serek słodki do nadziewania,
aromat cytrynowy lub waniliowy.
Drożdże rozprowadzić z niewielką ilością
ciepłego mleka, dodać 2 łyżeczki cukru
i 2 łyżki mąki, wymieszać i odstawić do
wyrośnięcia. Następnie rozczyn dodać do
przesianej mąki. Całe jajka ubić z cukrem
(do białości) wlać do mąki wraz z pozo
stałym (letnim) mlekiem i roztopionym
masłem, dodać aromat. Wszystkie skład
niki wymieszać drewnianą łyżką, a na
stępnie wyrobić ręką (ciasto jest gotowe
jak zacznie odstawać od miski i ręki).
Przykryć ciasto czystą ściereczką i pozo
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stawić w ciepłym miejscu. Z wyrośnięte
go ciasta robić placuszki, nakładając wg
uznania nadzienie i zasklepiać kulki. Kul
ki smarować roztopionym masłem, tocząc
je w wysmarowanych masłem dłoniach.
Kulki lekko spłaszczyć i układać w wy
smarowanej tłuszczem formie lub na bla
sze wyłożonej papierem do pieczenia. Po
zostawić na 1015 min. do wyrośnięcia,
wstawić do piekarnika i piec ok.
15 min. w temp. 1600C. Następnie zwięk
szyć płomień i dopiec, żeby się przyrumie
niły. Podawać na gorąco i na zimno.

Rogaliki z serka „Danio” na piknik
2 szkl. mąki pszennej, 1 kostka masła lub
margaryny, 1 opakowanie serka „Danio”,

najlepiej o smaku waniliowym.
Wszystkie składniki wysiekać na stolnicy
i wyrobić rękami. Odstawić do lodówki
na pół godz. Ciasto rozwałkować jak na
pierogi, formować rogaliki lub rurki, albo
wykrawać ciastka. Piec w temp. 2500C
ok. 15 min. Po upieczeniu można je posy
pać cukrem pudrem.

Ciasto drożdżowe – Maślak
– dobre ciasto na piknik i majówkę

60 dag mąki pszennej, niepełna szklanka
mleka, 6 dag drożdży, 25 dag cukru, 3 żółt
ka, 15 dag margaryny, otarta skórka z 1
cytryny, 2 torebki cukru waniliowego,
szczypta soli.
Drożdże wymieszać z letnim mlekiem, do

dać 4 łyżki mąki, 1 łyżkę cukru, wymie
szać i pozostawić do wyrośnięcia. Resztę
mąki przesiać do miski, wlać zaczyn
drożdżowy, dodać ¼ części cukru, żółtka,
miękką margarynę, sól, skórkę z cytryny
i dobrze wyrobić ręką ciasto (powinno
odchodzić od ręki). Następnie rozwałko
wać ciasto, przełożyć na blachę i pozosta
wić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
Obłożyć na wierzchu wiórkami masła.
Wymieszać resztę cukru z cukrem wani
liowym i posypać na wierzchu ciasta. Pie
karnik nagrzać do temp. 2000C, na dolną
półkę wstawić rondelek lub mniejszą tac
kę z wrzącą wodą i piec ok. 30 min. Po
wyjęciu z piekarnika przestudzić i pokro
ić w romby lub trójkąty.

Podróże
Europejskimi szlakami

NA BAŁKAŃSKICH SZLAKACH.
KOŃ JAKO ŚRODEK LOKOMOCJI I TOWARZYSZ ŻYCIA.

Koń w historii odgrywał bardzo
duże znaczenie. Od najdawniejszych
czasów człowiek doceniał siłę tych
zwierząt, często bywały one jedynym
środkiem lokomocji. Obecnie zastąpiły
je o wiele szybsze pojazdy silnikowe,
wydawałoby się, że koniem jeździ się
już tylko dla przyjemności i rekreacyj
nie. W bogatych krajach posiadanie
tych zwierząt jest najczęściej wyznacz
nikiem zamożności i prestiżu społecz
nego.

Jednak w wielu miejscach naszego
kontynentu koń nadal odgrywa istotną ro
lę jako podstawowa siła pociągowa. Nie
jest to nic nowego i odkrywczego, zwie
rzęta te towarzyszą również na co dzień
ogromnej liczbie mieszkańców naszego
kraju, jednak widok konia z zaprzęgiem
jest u nas coraz rzadszym zjawiskiem.

Te przemijające obrazy są nadal żywe
w biedniejszych krajach Europy, przede
wszystkim na Bałkanach. Widok człowie
ka na objuczonym koniu gdzieś w górach
Rumunii, Albanii czy Macedonii nie jest
niczym nadzwyczajnym, a zaprzęg konny
z całą rodziną i jej dobytkiem na wozie
można spotkać nawet na ruchliwych dro
gach.

Przywiązanie mieszkańców Bałka
nów do tych poczciwych zwierzaków być
może nie jest przypadkowe. Jeden z naj
słynniejszych w historii koni – Bucefał,
który należał do Aleksandra Macedończy
ka, uchodzi za prawdziwego bohatera cza
sów starożytnych. Dowodzą tego liczne
pomniki na terenie Grecji, które upamięt
niają władcę na swym dzielnym rumaku.

Macedonia - wierny rumak czeka na swojego pana

Pamięć o Aleksandrze Macedońskim i jego dzielnym rumaku jest nadal żywa na terenie Grecji



Nr 5 (178) - Maj 201132

Religia
SYMBOLIKA OŁTARZA W KOLEGIACIE P.W. WSZYSTKICH

ŚWIĘTYCH
Jednym z najstarszych zabytków Kolbuszowej jest kościół kolegiacki, wybudowany w latach 1750-60 przez

księcia Janusza Sanguszko, należący do parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
Godne uwagi, nie mniej niż fasada świątyni, jest jej wnę

trze. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający
wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie to, w ję
zyku teologii nazywane apoteozą, choć nie zostało opisane
w Piśmie Świętym, to istnieje wiele tekstów, dzięki którym
można wnioskować o jego historyczności. Wiara w to, że Mary
ja nie zaznawszy śmierci została wzięta do nieba z ciałem i du
szą, jest głęboko zakorzeniona w Tradycji Kościoła. Szczegól
nie mocno akcentuje ją Kościół Wschodni przez upamiętnianie
w liturgii zaśnięcia Matki Bożej, które to wydarzenie miałoby
bezpośrednio poprzedzić jej wniebowzięcie. Dzięki łasce Boga
świętość Maryi była tak wielka, że szatan w żaden sposób nie
miał do Niej dostępu, a więc śmierć, jako konsekwencja grze
chu pierworodnego, nie mogła nad Nią panować. Wiara Kościo
ła została potwierdzona dogmatem 1 listopada 1950 r. przez pa
pieża Piusa XII w konstytucji Munificentissimus Deus.

Apoteoza Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych to
obraz olejny malowany na płótnie, utrzymany w tonacji pastelo
wej. Przedstawia Maryję, która na obłokach zostaje uniesiona
do nieba. Po jej prawej stronie artysta umieścił postać Jezusa,
który wychodzi na spotkanie swojej Matki, by powitać ją
w chwale Ojca. Te dwie najważniejsze postacie otoczone są
wstęgą ludzi, którzy osiągnęli chwałę nieba w ciągu historii na
szego świata. Matka Boża, jako Królowa Wszystkich Świętych,
zajmuje szczególne miejsce pośród nich. Jest tą, która dostępuje
chwały bycia najbliżej Boga, a zarazem jest blisko każdego
człowieka, gotowa wstawiać się za niego.

Najważniejszą częścią kościoła jest prezbiterium, czyli
przestrzeń, w której umieszczone są ołtarz, ambona oraz miej
sca dla kapłanów. Centralnym miejscem jest ołtarz, na którym
sprawowana jest Msza Święta. Tylną część prezbiterium w Ko
legiacie kolbuszowskiej wypełnia piękna nastawa ołtarzowa.
Wykonana została z drzewna dębowego i jest bogato złocona.
Jest nowa, jednak powstała w oparciu o poprzednią, zniszczoną
w pożarze z roku 1852, który strawił część kościoła. Wydarze

Zwierzę to było prawdziwym towarzy
szem życia króla, obaj doskonale się rozu
mieli, podobno Bucefał nie raz uratował
życie swojemu panu.

Do dziś koń jest charakterystycznym
elementem krajobrazu Bałkanów, może
uchodzić za symbol dawnej świetności
tamtego regionu, pozostając w dalszym

ciągu niezbędnym towarzyszem życia
wielu jego mieszkańców.

PIOTR BUJAK

Dla wielu mieszkańców Bałkanów rumak nadal bywa niezastąpionym
środkiem lokomocji

Transylwania - koń może być prawdziwym przyjacielem człowieka
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nie to przetrwało zaledwie kilka figur i in
nych elementów, które po renowacji zosta
ły dołączone do odtworzonej nastawy. Zo
stała ona wykonana w stylu późno baroko
wym z elementami rokoko. Jej centralną
część stanowi opisany wyżej obraz „Apo
teoza Matki Bożej Królowej Wszystkich
Świętych”. Poniżej umieszczone jest taber
nakulum – najważniejsza część nastawy.
Całe dzieło swoją strukturą i kształtem
zwraca uwagę patrzącego właśnie w to
miejsce, w którym przechowywany jest
Najświętszy Sakrament. Przestrzeń poni
żej tabernakulum to antypedium. W kole
giacie to przestrzeń wypełniona przez zło
te i srebrne elementy na niebieskim tle,
której środek zajmuje Baranek z Apokalip
sy św. Jana w promieniach chwały, spo
czywający na księdze z siedmioma pieczę
ciami. Jest on figurą Jezusa Chrystusa, któ
ry po zmartwychwstaniu stał się królem
wszechświata. Tą część w całości udało

się ocalić z pożaru, pochodzi z zabytko
wej nastawy ołtarzowej i po renowacji
wróciła w mury Kolegiaty. Obraz przedsta
wiający Maryję znajduje się pomiędzy
czterema figurami, które również ocalono
z płomieni. Przedstawiają one doktorów
Kościoła, prawdopodobnie: św. Augusty
na, św. Ambrożego, św. Leona i św. Grze
gorza. Są to jedne z najwspanialszych po
staci w historii Kościoła, ludzie, którzy
w wyjątkowy sposób odkrywali Boga i po
trafili ukazywać go innym. Po bokach na
stawy ołtarzowej umieszczone zostaną
dwie duże figury. To św. Piotr i św. Paweł
– jedni z największych Apostołów. Św.
Piotr był pierwszym, który kierował ca
łym Kościołem w imieniu Jezusa, a Jego
następcy – papieże – do dziś pełnią tę po
sługę. Św. Paweł był największy głosicie
lem Ewangelii. Właśnie za jego przyczy
ną Dobra Nowina rozprzestrzeniła się na
cały ówczesny świat.

Zwieńczeniem zabudowy jest krzyż
ze złotą postacią Jezusa. Obok krzyża
widnieje postać Maryi przytulającej nogi
swojego Syna. Scena ta otoczona jest
przez anioły, a nad nią wznosi się postać
Boga Ojca.

Świątynia jest miejscem modlitwy.
Jej piękno ma wprowadzać ludzi przeby
wających w niej w rzeczywistość boską,
ułatwiać im spotkanie z Bogiem, który
kocha. Dzieła sztuki zamieszczone we
wnętrzu kościołów są często inspiracją do
rozmowy z Bogiem, ukazują Jego działa
nie w świecie i wielkie dzieła, które wy
pełnił dla zbawienia ludzi. Przebywając i
modląc się w Kolegiacie widzimy wokół
wiele obrazów i rzeźb, które mogą uboga
cać naszą modlitwę, a także zachwycać
swoim pięknem. Nie przechodźmy obok
nich obojętnie, ostatecznie są naszym
wspólnym dziedzictwem.

DK. MACIEJ CHUCHLA

HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY?
Wróg podstępny, chytry prześladowca nie
chłoszcze nam pleców, lecz schlebia na

szym żądzom.
Nie udziela nam wolności więzienia, ale

zależność pałaców.
Nie ścina naszej głowy, ale zagłusza nasze

sumienie.
ŚW. HILARY

W roku 1655 Polska została najecha
na i prawie w całości podbita przez Szwe
dów i ich króla Gustawa.

W I fazie najazd szwedzki nie spotkał
się z żadnym oporem – Polska reprezento
wana przez siły rządzące oddała się w rę
ce szwedzkiego najeźdźcy. Polski histo
ryk Władysław Czapliński napisał: „zagad
nienia nagłego szybkiego załamania się
Państwa Polskiego i rychłego zrywu oswo
bodzicielskiego to bodaj najciekawsze wy
darzenia w historii Polski XVII w.”

Ale upadek ten przestanie być dla nas
zagadkowy gdy zrozumiemy, że nie był to
tylko zewnętrzny najazd, ale i wewnętrz
ny zamach stanu.

Polska była opanowana przez pro
szwedzki spisek, kluczowe pozycje w pol
skim aparacie władzy i wojsku zajmowali
stronnicy nieprzyjaciela, a więc zdrajcy.
Karol Gustaw nie tylko przybył do Polski
jako najeźdźca ale i jako kandydat do tro
nu. Wiele województw uznało go wtedy
za swego „protektora” – a Jana Kazimie
rza zdetronizowało. Miedzy innymi wielu
magnatów okazało się zdrajcami: Janusz
Radziwiłł, Bogusław Radziwiłł (kalwini),
Jan Schlichtyng (arianin), Krzysztof Opa
liński, Bogusław Leszczyński, Hieronim
Radziejowski.

Nowy porządek ustanowiony przez
Karola Gustawa miał być protestancki.
Chodziło przede wszystkim o zniszczenie
Polski katolickiej jako twierdzy porządku
katolickiego w Europie.

Jedyny opór przeciwko najeźdźcy, ja
ki dało się dostrzec, to opór narodu Pol
skiego, prostych ludzi, który w jednej
chwili uświadomili sobie, że wiary katolic
kiej nie pozwolą zniszczyć. A przyczyną
tej decyzji była obrona Częstochowy,
klasztoru Ojców Paulinów.

Wiadomość o tym że Szwedzi targnę
li się na taką świętość, jaką był klasztor Ja
snogórski, w którym mieści się najbar
dziej czczony obraz Matki Bożej, i że się
Szwedom ten zamach nie udał, a garstka
obrońców wyszła ze zmagania zwycięsko,
obiegła jak błyskawica całą Polskę, stając
się wspaniałym przykładem dla innych.
Naród porwał się do walki o niepodle
głość i wiarę, zjednoczyły się wszystkie
stany: szlachta, mieszczanie i chłopi.
W różnych częściach Polski wybuchły Po
wstania. Król Jan Kazimierz, widząc wolę
walki w narodzie, powrócił do kraju.

1.04.1656 ogłosił Maryję „Królową
Korony Polskiej” i ślubował Jej w imieniu
Narodu, że jeśli zwycięży wroga to Jej
kult będzie szerzył i umacniał. Król zobo
wiązał się również do poprawienia doli
chłopów.

Wszyscy wiemy że najazd szwedzki
został powstrzymany, choć walka o wiarę,
o prawa narodu do samostanowienia, nig
dy nie ustała. Zwycięstwo to, odniesione
pod sztandarem Maryi, nie doprowadziło
jednak do oczyszczenia elit politycznych
kraju, które po cichu mogły snuć dalej

liczne intrygi polityczne.
Jest to tragiczna cecha narodu, który

posiada wielką siłę, gdy się zjednoczy by
bronić wiary i niepodległości, ale nie
umie tej siły jedności utrzymać w czasie
pokoju. Po zwycięstwie nie umie porząd
kować spraw ojczyzny. Pewnie trzeba by
było mówić o jakiejś „grubej kresce”,
która nie pozwała skutecznie oczyścić elit
politycznych.

61 lat po złożeniu przez króla Jana
Kazimierza Ślubów Jasnogórskich, które
były wotum wdzięczności za ocalenie
kraju i wiary, tekst przyrzeczenia został
ocenzurowany. Nie wiemy do dziś kto te
go dokonał, jakim sposobem przez prawie
100 lat wykreślono z tego ślubowania zo
bowiązanie króla, że ulży on uciskowi
chłopów i niesłusznym ciężarom, którymi
są obarczeni.

Patrząc na tę historię odległą i dzi
siejszą chciało by się powiedzieć  „histo
ria kołem się toczy”.

26.08.1956 roku cudowny obraz Mat
ki Bożej Częstochowskiej wyniesiono
w uroczystej procesji na wały Jasnogór
skie. Czarna Madonna objęła swym ma
cierzyńskim wzrokiem ponad milionową
rzeszę Polaków zgromadzonych u podnó
ża Sanktuarium. Plac wypełniony był po
brzegi. Tylko w miejscu celebry stał pusty
fotel, na którym leżała wiązka białoczer
wonych kwiatów – przypominał, że pa
sterz kościoła jest nieobecny  internowa
ny w miejscu odosobnienia. Gdy biskup
Klepacz czytał akt ślubowania ks. kard.
Wyszyński powtarzał te same słowa
w swojej celi.
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DZIEDZICTWO NASZEGO NARODU
– OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Wydarzenia ostatnich tygodni poru
szyły serca wielu Polaków. Niejeden
z nas, stojąc w długiej kolejce do grobu
pańskiego, zamyślony, rozmodlony, wzru
szał się przy grobie Pana Jezusa, niejedno
krotnie zadając sobie pytania, czy moja
wiara jest dostatecznie mocna, czy wy
trwam w niej. Do późnych godzin noc
nych Kolegiata p.w. Wszystkich Świętych
wypełniona była wiernymi. W wielkiej ci
szy i skupieniu uczestniczyliśmy w miste
rium Męki Pańskiej. A potem przyszedł
tak długo oczekiwany przez wszystkich
dzień – dzień beatyfikacji Ojca Świętego.
I znowu dzień wyciszenia, wspomnień,
a także radości i wzruszenia.

Zatrzymaliśmy się na chwilę, by
uświadomić sobie, że Ojciec Święty Jan
Paweł II pozostawił nam szczególne dzie
dzictwo duchowe. Uczył nas, że należy ła
mać bariery, likwidować granice między
ludźmi, że można się różnić  ale szlachet
nie, że dobro tak jak prawda zwycięża, że

I oto stała się rzecz niezwykła  w kra
ju rządzonym przez komunistów, którzy
chcieli siłą narzucić ideologię ateistyczną
i zdławić głos Kościoła, popłynęły słowa:

– „KRÓLOWO POLSKI, ODNA
WIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW
NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ
NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU
POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszyst
kie ziemie polskie i wszystek Lud p o l e c
a m y Twojej szczególnej opiece i obro
nie. (…)

Przyrzekamy uczynić wszystko, co le
ży w naszej mocy, aby Polska była rzeczy
wistym królestwem Twoim i Twojego Sy
na, poddanym całkowicie pod Twoje pano
wanie, w życiu naszym osobistym, rodzin
nym, narodowym i społecznym.”

Historia kołem się toczy!?
Dziś widzimy, że zryw Polaków

z sierpnia w 1980 roku nigdy nie został
wykorzystany. Stłumiony siłą 13.12.1981
roku, odżył w 8 lat później.

Ale kompromis jaki został zawarty
w 1989 roku  chyba jednak okazuje się
zgubną praktyką. Gruba kreska, brak rozli
czenia zdrajców, złodziei i dorobkiewi
czów, potajemne układy Magdalenki wy
daje się zatruwają dzisiejszą Polskę. Na
pewno przekonują dzisiejsze elity politycz
ne, że nie ma odpowiedzialności za różne
błędne decyzje, malwersacje i afery…

Tak jak za czasów Jana Kazimierza
tak i dzisiaj wrogiem Polskiego Narodu

jest wróg wewnętrzny, a więc każdy kto
odcina się od korzeni Narodu , kto chce
budować „Polskę nowoczesną”, a więc
bezbożną, depcząc odwieczne prawo mo
ralne zapisane w ludzkiej naturze.

Trzeba powtarzać za Błogosławio
nym Janem Pawłem II  nie ma odrodze
nia gospodarczego jeśli nie będzie odro
dzenia moralnego każdego z nas, a przede
wszystkim elit politycznych, mediów i są
downictwa.

Ciekawym jest fakt że Śluby Jana Ka
zimierz nie zostały nigdy w całości wypeł
nione. 55 lat temu Prymas Tysiąclecia
w imieniu Narodu ślubował obronę budzą
cego się życia, nierozerwalności małżeń
stwa, troskę o serca i umysły dzieci, mi
łość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę
z przemocą, dzielenie się plonami ziemi
i owocami pracy, troskę o głodnych, bez
domnych płaczących, wraz z księdzem
prymasem i całym episkopatem mówili
śmy wówczas:

„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przy
rzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najzaciętszy bój z naszymi
wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę le
nistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu,
pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy
zdobywać cnoty wierności i sumienności,
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia
się siebie i wzajemnego poszanowania.”

I cóż z tych Ślubów pozostało, co zo
stało przez nas zrealizowane:

Czy rzeczywiście już nie zabija się bez
bronnych dzieci w łonie matki?
Czy na naszych ulicach nie widać już pi
janych ludzi?
Czy nauczyliśmy się szacunku do siebie,
do dóbr materialnych i duchowych,
które otrzymujemy w dzierżawę od dobre
go Boga.
Czy mniej jest miedzy nami sporów i wa
śni?
Czy przestaliśmy być przewrotni?

Śluby tylko wtedy maja sens, gdy się
je wypełnia. Jeśli się ich nie realizuje, ob
rażają Boga i kompromitują składającego.
Już Kohelet zauważył : „Jeżeliś złożył
ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego speł
nieniem, bo w głupcach nie ma On
upodobania. To, coś ślubował, wypełnij!
Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś
ślubował, a ślubu nie spełnił.”( Koh 5,3
4)

Pomyślmy co zrobić by za trzysta lat
nie mówiono, że jak śluby Jana Kazimie
rza, tak Prymasa Tysiąclecia nie zostały
nigdy wypełnione. Po niespełnionych
Ślubach Jana Kazimierz przyszedł czas,
że Polska zniknęła z map Europy i świata.

Co przyjdzie nam przeżyć i doświad
czyć gdy zbezcześcimy Śluby Milenijne
i odwrócimy się od Maryi Naszej Królo
wej?

KS. LUCJAN SZUMIERZ
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RANIŻÓW KOCHA OJCA ŚW.
Z takim transparentem i nastawieniem w sercach wyruszyła w dniu 29.04.2011 r.

pielgrzymka parafialna z Raniżowa na BEATYFIKCJĘ JANA PAWŁA II.
Jan Paweł II to człowiek szczególny

dla nas, dla wszystkich Polaków i dla całe
go świata. W Raniżowie Jego imieniem
nazwane jest Gminne Gimnazjum. Jest też
honorowym obywatelem naszej gminy.
Gdy odwiedzał nasz kraj, zawsze licznie
wyjeżdżaliśmy na spotkania z Nim. Ofia
rowaliśmy też nasze modlitwy  i te co
dzienne, i te szczególne: czterokrotny Nie
ustający Różaniec, trwający po kilka mie
sięcy, poprzedzający pielgrzymki, a teraz
czas beatyfikacji.

Skorzystaliśmy z zaproszenia do Rzy
mu naszego rodaka, ks. Stanisława Puzio,
by uczestniczyć w tym niecodziennym,
oczekiwanym przez cały świat wydarze
niu i oddać hołd Ojcu Świętemu oraz dzię
kować Panu Bogu za ten wielki dar dla
Polski i Świata.

Pielgrzymując przeżyliśmy wspaniałe
i niezapomniane chwile modląc się w cza
sie uroczystości wraz z tłumem wiernych
na Placu Św. Piotra i przy trumnie Ojca
Świętego Jana Pawła II w Bazylice.

Byliśmy również u Ojca Pio w San
Giovanni Rotondo, w Manoppelo, gdzie
jest chusta z grobu Pana Jezusa oraz od
wiedziliśmy kaplicę wybraną i poświęco
ną przez Św. Michała Archanioła, która

znajduje się w Monte Sant Angelo.
W ostatnim dniu pięciodniowej pielgrzym
ki nawiedziliśmy Bazylikę Najświętszej
Maryi Panny w Loretto, gdzie wg tradycji
jest domek Św. Rodziny przeniesiony
z Ziemi Świętej oraz największy cmentarz
wojenny żołnierzy polskich walczących
we Włoszech (bitwa pod Anconą) w cza

sie II Wojny Światowej.
Za dar tej niezapomnianej pielgrzym

ki oraz okazaną nam szczególną troskę
i serce chcemy jeszcze raz podziękować
ks. Stanisławowi Puzio.

BÓG ZAPŁAĆ!
PIELGRZYMI

należy wybaczać, rozmawiać i podawać
rękę.

Nie zmarnujmy dziedzictwa, które
nam zostawił, ponieważ młodzi oczekują
od nas dobrych wzorców, pragną pozostać
wierni tradycji swojego narodu. Oto wypo
wiedzi młodych ludzi (uczniów Gimna
zjum nr 1 w Kolbuszowej):
„Beatyfikacja Ojca Świętego wywołała
u mnie radość i dumę z tego, że papież zo
stał błogosławionym. Cieszę się, że był Po
lakiem, że umiał cieszyć się każdą chwilą,
nie poddawał się, umiał wybaczać, kochał
wszystkich bez względu na kolor skóry czy
poglądy”.
„Był wielkim człowiekiem, wywarł ogrom
ny wpływ na ludzi na całym świecie. Jed
nak nadal pozostał zwykłym, uśmiechnię
tym człowiekiem”.
„Kochaliśmy Ojca Świętego, szanowałem
go i podziwiałem, był Polakiem tak samo
jak ja. Czynił dobro na całym świecie. Do
moich obowiązków doszedł jeszcze jeden
– pomagać innym”.
„Jestem dumna, że nasz kraj miał tak

wspaniałego człowieka, jakim był papież
Jan Paweł II”.
„Mam wielkie szczęście, że mogłam prze
żyć dzień, w którym wielki Polak został
błogosławionym”.
„Ten dzień był dla mnie wyjątkowo ważny,
wzmocniłem swoją wiarę i jestem dumny,
że jestem Polakiem”.
„Byłem bardzo szczęśliwy, pierwszy raz
nie wstydziłem się łez”.
„Chciałbym się zmienić, pragnę pomagać
innym”.
„Beatyfikacja Ojca Św. wywołała u mnie
szczęście i poczucie dumy, ponieważ za
wsze kochałem i szanowałem papieża
i pragnąłem z całego serca, by został be
atyfikowany. Ujmowało mnie jego poczu
cie humoru, pogoda ducha mimo chorób
i tragicznych wydarzeń, które go dotknęły.
Nikt nie był mu obojętny, wszystkich ko
chał „po równo”. Jestem z Niego dum
na".
„Mam nadzieję, że to wydarzenie zostanie

w naszej pamięci i naszych sercach na
bardzo długi czas. Ojciec Święty Jan Pa
weł II jest dla mnie wzorem do naślado
wania”.

Ten szczególny dzień beatyfikacji,
a także kolejny, poświęcony kultywowa
niu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja skłania do refleksji. Chyba częściej
niż zwykle zadawaliśmy sobie pytania,
czym tak naprawdę jest dla nas Ojczyzna.
Z pewnością krążyły w myślach słowa:
Naród, Państwo, Wiara, Obyczaj, Kultura.
I dochodziliśmy do wniosku, że jest tym,
co mamy najdroższego, tu przecież
mieszkali nasi przodkowie. Ona dała nam
dom i wychowanie.

Szanujmy ją i nie wstydźmy się jej.
Niech Niepodległość będzie dla nas od
krywaniem Polski na nowo, chciejmy
czerpać inspirację z historii i tradycji, bo
pamięć o dziedzictwie duchowym kształ
tuje naszą tożsamość.

Starajmy się kultywować tradycje na
szego Kraju, sławić jego imię i być wzo
rem dla innych, tworząc fundament Pol
ski, czyli nas samych.

BOGUMIŁA PUZIO

Plac Św. Piotra w Rzymie - Pielgrzymi z Raniżowa na beatyfikacji Jana Pawła II
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Zdrowie

MITY W MEDYCYNIE
1. Ciało człowieka jest idealną kon

strukcją. – Niestety nie. Tchawica jest
tak fatalnie skonstruowana, że łatwo do
chodzi do śmiertelnego zadławienia, po
nieważ jest to skrzyżowanie dróg oddecho
wych i przewodu pokarmowego. Również
układ odpornościowy chroni nas przed
wieloma chorobami, ale jest bezbronny
wobec raka.

2. Wyrostek robaczkowy – narząd
niepotrzebny. Niezupełnie. Nawet w śro
dowisku medycznym można spotkać
stwierdzenia, że wyrostek robaczkowy
można usuwać bez szkody dla organizmu.
Narząd ten jest fabryką bakterii niezbęd
nych do prawidłowego funkcjonowania je
lita grubego i odtworzenia flory bakteryj
nej w razie biegunki lub cholery, szczegól
nie w regionach świata, gdzie dochodzi
do takich zakażeń.

3. Przetoczenie krwi zawsze ratuje
życie. – Krew nie powinna być przetacza
na pochopnie. Niekiedy po transfuzji cho
rzy czują się gorzej. Po przetoczeniu mo
że dojść do zawału mięśnia sercowego lub
udaru mózgu. Tylko bardzo niskie warto
ści krwinek czerwonych w organizmie
i brak perspektyw szybkiej odbudowy ich
liczby, oraz przygotowanie do zabiegu
operacyjnego czy uraz wielonarządowy są
wskazaniami do transfuzji krwi i jej prepa
ratów.

4. Margaryna jest zdrowsza od ma
sła. – Masło obfituje w cholesterol i mniej
korzystne dla zdrowia nasycone kwasy
tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego. Nie
stety margaryna, oprócz chroniących nas
przed zawałami serca nienasyconych kwa
sów tłuszczowych, zawiera kwasy tłusz
czowe trans. Są to związki powstające
wskutek uwodornienia olejów roślinnych
i są równie szkodliwe jak tłuszcze nasyco
ne.

5. Ryby są zatrute metalami ciężki
mi. – Śledzie, łososie i szproty odławiane
w morzu Bałtyckim mogą zawierać rako

twórcze dioksyny. Błędem byłoby zrezy
gnowanie ze spożywania ryb. Korzyści
związane ze stosowaniem diety bogatej
w ryby są większe niż zagrożenie spowo
dowane zanieczyszczeniem dioksynami.
Spośród dioksyn, które trafiają do nasze
go organizmu z pokarmem jedynie 7% po
chodzi z ryb. Pozostałe substancje toksycz
ne zjadamy z wyrobami mlecznymi, mię
sem i jajkami.

6. Nie ma skutecznej diety odchu
dzającej. – W stwierdzeniu tym nie cho
dzi o to jaka dieta jest najskuteczniejsza.
Podstawowe znaczenie mają wytrwałość
i konsekwencja, bez względu na to jaką
metodę odchudzania stosujemy. Obojęt
nie, którą z tych diet stosujemy, efekty
uzyskają tylko te osoby, które są w stanie
dotrwać do zakończenia jej programu.
Głównym powodem przerwania diety
przez osoby zaczynające kurację odchu
dzającą jest zbyt wolna utrata wagi ciała
lub zbyt trudne do przestrzegania zasady
żywieniowe.

7. Napoje nie tuczą. – Napoje to koń
trojański kalorii, nawet jeśli są reklamowa
ne jako niskosłodzone. W 250 g napoju
znajduje się co najmniej 10 g cukru. Dlate
go aż 21% spożywanej przez nas energii
pochodzi z napojów. Również soki owoco
we, nawet te 100%, podobnie jak napoje
zawierają głownie cukier. Choć soki są re
klamowane jako najlepsze źródło wita
min, są pod tym względem niewiele lep
sze od wody. Wartościowe pod względem
witamin są jedynie soki mętne.

8. Głodówki skutecznie oczyszczają
organizm. – Nie trzeba stosować głodó
wek, aby oczyścić organizm. Eliminacja
toksyn jest naturalną funkcją zdrowego or
ganizmu. Głodówki mogą być szkodliwe.
Wiele osób narzeka później na tzw. zespół
jelita nadwrażliwego i osteoporozę . Rów
nie niekorzystne są drastyczne ogranicze
nia diety. Może to wywołać efekt odwrot
ny od zamierzonego. Organizm pozbawio

ny energii dostarczanej z pożywieniem
spowalnia procesy metaboliczne i zaczy
na gromadzić energię w postaci tkanki
tłuszczowej. Aż 80% osób po głodów
kach odchudzających wraca do poprzed
niej wagi. Tyjemy nawet wtedy gdy ser
wujemy sobie wyłącznie sałatki i potrawy
niskokaloryczne. Działa wówczas tzw.
efekt halo.

9. Zimą należy jeść dużo i tłusto. –
Taka dieta nie zwiększa odporności. Za
potrzebowanie na kalorie zimą jest iden
tyczne jak latem. Jeśli się objadamy tkan
ka tłuszczowa odkłada się jak słoje na
pniu drzewa. Z każdą zimą jest jej więcej,
bo wiosną i latem nie udaje się nam po
zbyć wszystkich zbędnych kilogramów.
Aż 90% osób otyłych przybiera na wadze
zimą.

10. Starsze osoby śpią gorzej. – Wy
sypianie się zależy od stanu zdrowia
i przyjmowanych leków, a nie od wieku.
Ludzie tym gorzej śpią im więcej mają
kłopotów i dolegliwości, szczególnie bó
lowych. Zdrowe osoby po 60 roku życia
śpią tak samo jak w młodości. W star
szym wieku mogą się pojawić większe
kłopoty z zasypianiem. 80  latki potrze
bują na zaśnięcie statystycznie 10 minut
więcej niż 20  latki.

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN

II KOLBUSZOWSKIE NAUKOWE SPOTKANIA
IM. WIESŁAWA DZIOPAKA

7 maja 2011 r. spotkaliśmy się w Ośrodku Rekreacyjnym „Rozłogi” przy ulicy Sędziszowskiej
na II Kolbuszowskich Spotkaniach Naukowych im. Wiesława Dziopaka.

W pierwszej części  naukowej  wy
słuchaliśmy ciekawych referatów dotyczą
cych diagnostyki i leczenia schorzeń ukła
du kostnego. W pierwszym wykładzie ko
lega Tomasz Stąpor przedstawił referat
„Usg stawu kolanowego – pomoc diagno
styczna czy kolejne nieprecyzyjne bada

nie”. Przedstawił w nim możliwości dia
gnostyczne badania stawu kolanowego
współczesnymi aparatami usg. Podkreślił
ważność i dużą precyzję badania w sta
nach pourazowych stawu kolanowego,
gdzie badanie to pozwala ocenić stan łą
kotki i więzadeł stawu kolanowego, co

ma pierwszorzędne znaczenie w leczeniu
urazu stawu kolanowego. W drugim refe
racie kolega Łukasz Stagraczyński przed
stawił trudny problem diagnostyki i po
stępowania fizjoterapeutycznego w dys
funkcjach stawów krzyżowobiodrowych.
Jest to od lat trudny problem diagnostycz

Dr n. med. Jarosław Ragan
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
HOMED

Zapraszamy do gabinetów prywatnych

Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
lek.med. Jadwiga Homa
specjalista ginekologii i położnictwa
Gabinet Urologiczny
lek.med. Michał Szczygielski
specjalista urologii
Badanie USG płodu : - 4D

- genetyczne
W uzasadnionych przypadkach refundacja NFZ

NZOZ HOMED - Głogów Małopolski
Ul. Paderewskiego 14

(Os.Niwa - naprzeciw kościoła)
36-060 Głogów Młp.

Informacja i rejestracja : tel. 17 717 60 42 , 17 741 14 01

ny i terapeutyczny. Dzięki temu wykłado
wi będzie mam nadzieję szybciej rozpo
znawalny i właściwie leczony. W następ
nym wykładzie kolega Marcin Futyma
przedstawił diagnostykę i postępowanie
w inwersyjnym skręceniu stawu skokowe
go. Problem głównie sportowców i ludzi
młodych. Przybliżył współczesne metody
leczenia, gdzie nie zakłada się unierucho
mienia, a pierwszoplanową rolę pełni reha
bilitacja i ostrzykiwanie stawu preparata
mi homeopatycznymi, sterydami lub
krwią.

Po wysłuchaniu ciekawie przygotowa
nych wykładów (świetne urozmaiconych
prezentacjami multimedialnymi) przeszli
śmy do drugiej części  którą stanowiło
spotkanie towarzyskie. W tym dniu byli
obecni koledzy tenisiści, koleżanki i kole
dzy lekarze, przyjaciele oraz przedstawi
ciele większości zakładów rehabilitacji
działających na terenie miasta Kolbuszo
wa. Spotkaliśmy się aby wspomnieć nasze
go przyjaciela i kolegę Wieśka. On nas za
wsze integrował, zachęcał wszystkich do
rozwoju (nauki, zdobywania umiejętności
czy specjalizacji), potrafił też świetnie zor
ganizować wolny czas , aby odetchnąć od

czasami trudnej
rzeczywistości.
Licznie przybywa
jąc na to spotkanie
potwierdziliśmy,
jak bardzo cenimy
to, co dla szpitala,
działu rehabilitacji
i dla nas zrobił.
W rozmowach
przewijała się re
fleksja jak bardzo
w tych ciężkich
czasach brakuje Je
go osoby pośród
nas. Pewne jest , że
byłby buforem tam
gdzie jest burza
i przez cały czas myślałby o rozwoju. Cie
szy obecność wielu młodych fizjoterapeu
tów, którzy tworzą nową rzeczywistość fi
zjoterapeutyczną w naszej miejscowości.
Widząc ich otwartość, stałe obserwowanie
nowości i wprowadzanie ich w życie, no
woczesne spojrzenie na pacjenta i jego
schorzenie, a przede wszystkim serdecz
ność w kontakcie z chorym – to wszystko
rokuje, że fizjoterapia w naszym mieście

jest prowadzona na wysokim poziomie.
Mamy nadzieję, że za rok również w tym
gronie się spotkamy, aby wspomnieć na
szego kolegę i przyjaciela Wiesia Dziopa
ka. Wierzymy, że był z nami nie tylko na
zdjęciu, ale też krążył między nami.

DR N. MED. JAROSŁAW RAGAN

Lekarze, tenisiści, rehabilitanci - przyjaciele Wieśka
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Przyroda
CHOROBY I SZKODNIKI W MAJU

Maj to miesiąc budzącego się życia w ogrodzie i pierwszych kwitnących roślin. Niestety wśród młodych liści
i kwiatów można już zauważyć niepokojące oznaki działania szkodników i chorób. Jak je zidentyfikować i jak
sobie z nimi poradzić?

Podczas majowej wegetacji można za
uważyć u róż zwiędnięte młode przyrosty.
Świadczy to o tym, że zaatakował je
szkodnik. Mogła być to bruzdnica pędów
ka lub zwiot różany. Bruzdnica pędówka
to błonkówka, której larwy żerują w naj
młodszych pędach, wygryzając podłużne
tunele wzdłuż młodego przyrostu pędu,
powodując zamieranie pędu. Nie ma sku
tecznej metody chemicznej, która całkowi
cie zwalczy żerujące larwy, dlatego też
usuwamy zaatakowane pędy aż do zdro
wego miejsca. Innymi szkodnikami, za
uważanymi na róży są mszyce. Atakują
one młode przyrosty jak i starsze pędy
krzewów. Zwalczyć je można biologicz
nie lub chemicznie, na tego szkodnika jest
wiele dostępnych środków. Trzeba wie
dzieć, że najlepiej mieć różne środki i sto
sować je naprzemiennie by były skutecz
ne. Trzeba przyjrzeć się też pozostałym ro
ślinom, bo jeśli mszyca pojawiła się na ró
ży, to pewnie zaatakuje też inne ogrodowe
okazy. Ten rok sprzyja szkodnikom. Lar
wy zwójki na różach wygryzają młode li
ście. Do zwalczania jej możemy użyć np.
Karate 2,5 EC lub Topsin M 500 SC.

Na trawnikach pojawiają sięmałe kop
czyki ziemi usypane przez mrówki. Poza
kopczykami w trawie sporo mrowisk poja
wia się wśród krzewów, bylin i na miej
scach wyłożonych kamieniami, a nawet
na skalniakach. Mrówki w nadmiernej ilo
ści powodują zazwyczaj więcej szkód niż
pożytku. Do zlikwidowania gniazda moż
na użyć wrzątku, a jeśli nie jest to możli
we, to któregoś z preparatów na mrówki
o działaniu opóźnionym. Taki preparat
mrówki zabiorą do gniazda i tam nakar
mią nim larwy i inne mrówki. Działanie

jest opóźnione ale bardziej skuteczne od
środków działających doraźnie.

Na wiśni i innych drzewach owoco
wych widać już uschnięte gałązki. To
oznaka, że zaatakowała ją brunatna zgnili
zna drzew pestkowych, zwana również
moniliozą. Choroba występuje najczęściej
na wiśni, ale atakuje także inne drzewa
pestkowe. Najpierw atakuje kwiaty i li
ście, które brązowieją i zamierają, a z cza
sem pojawia się biały nalot, co prowadzi
do zamierania całych gałęzi. Obumarłe ga
łęzie wraz z kawałkiem zdrowej gałązki
(dwa oczka zdrowe) usuwamy, a drzewo
opryskujemy preparatami: Baycor 25 WP,
Topsin M 70 WP. Nie zareagowanie w po
rę powoduje w późniejszym okresie na
dojrzewających owocach powstawanie
plam gnilnych barwy brunatnej, a później
kremowymi brodawkami ułożonymi niere
gularnie na powierzchni skórki.

Jabłonie i grusze atakowane są przez
kwieciaka jabłkowca. Objawem obecno
ści tego szkodnika są ciągle zamknięte, za
schnięte i brązowe płatki kwiatów, nawet
już po okresie kwitnienia. Kwieciak to
chrząszcz, posiadający na grzbiecie jasny,
szarawy znak w kształcie litery V. W pą
kach kwiatowych rozwijają się larwy
chrząszcza. Po osiągnięciu dojrzałości wy
lęgają się i zjadają liście jabłoni. Gdy zdo
będą odpowiednią ilość pokarmu chowają
się w kryjówkach i pozostają w nich do
końca sierpnia, a następnie rozpoczynają
poszukiwanie kryjówek zimowych. Przy
małych drzewkach i niewielkiej ilości wy
stępowania szkodnika obrywamy i nisz
czymy zaatakowane kwiaty. Przy dużym
nasileniu kwieciaka stosuje się zwalczanie
chemiczne, które wykonuje się w okresie

tuż przed i w czasie pękania pąków pre
paratami: Mospilan 20 SP, Fastac 10 Ce,
Karate 2,5 EC, Trebon 10 S.C, Karate Ze
on 050 CS, Talstar 100 EC, Owadofos
540 EC. Oprysk wykonuje się w dni sło
neczne, w temperaturze minimum 12°C.

Na porzeczkach żeruje mszyca po
rzeczkowa Żerowanie mszycy zmniejsza
powierzchnię asymilacyjną liści, hamuje
wzrost nowych liści i pędów oraz zmniej
sza plony. Na porzeczce może występo
wać kilka gatunków mszyc, ale wszystkie
zwalcza się tymi samymi środkami na
mszycę. Do ich zwalczania stosuje się:
Pirimor 500 WG czy Mospilan 20 SP
o działaniu układowym. Do oprysku moż
na dodać mydła ogrodniczego by oprysk
dokładniej się rozprowadzał i przylegał
do liści i szkodników.

Na bukszpanach mogą pojawiać się
pozwijane liście (przypominające wyglą
dem kapuściane główki), to znaczy że
krzewy zostały zaatakowane przez mio
dówkę bukszpanową. Szkodnik ten pod
czas żerowania wydziela rosę miodową
i wosk w postaci śnieżnobiałych poskrę
canych nici. Jako środek zapobiegawczy
pomaga systematyczne cięcie krzewów.
Opryski rozpoczynamy od początku maja,
gdy zauważymy pierwsze objawy żero
wania miodówki. Rośliny opryskujemy
preparatem Mospilan 20 SP (w stężeniu
0,02%) lub Actellic 500 EC (0,1%) .

Właściwa pielęgnacja roślin zapewni
im optymalny rozwój i zapobiegnie roz
przestrzenianiu się szkodników po ogro
dzie.

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW
DOROTA I ROBERT MARKUSIEWICZ

UL. ZIELONA 27, KOLBUSZOWA
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Pragniemy złożyć ofertę umieszczenia reklamy
państwa firmy/instytucji

w miesięczniku „Ziemia Kolbuszowska”.
„Ziemia Kolbuszowska” wydawana jest przez

Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja
Goslara, ukazuje się na terenie całego Powiatu

Kolbuszowskiego w nakładzie 500 egzemplarzy.

Teraz zamieścimy Waszą reklamę w nowych,
promocyjnych cenach, przy 50% zimowym rabacie.

LEK. MED. TOMASZ STĄPOR
Specjalista Chirurgii Ogólnej

przyjmuje w Gabinecie Prywatnym -
Przychodnia Medimo – ul. Nowe Miasto 51

WTORKI I CZWARTKI OD 15:00

USG – jamy brzusznej
USG – doppler - żył kończyn dolnych
USG – doppler - tętnic kończyn dolnych
USG – tkanek miękkich
konsultacje chirurgiczne
chirurgia estetyczna
chirurgia żylaków
drobne zabiegi chirurgiczne

DOLNA KONDYGNACJA: Neonet - AGD,RTV, Skutery, Komputery, Cyfrowy Polsat „Kora” –
Pościel, Ręczniki, Art. Elektryczne – Oświetlenie, Lampy, Usługi Foto i wynajem limuzyn
ślubnych, Stoisko Monopolowe.
Krawiectwo – Szycie na miarę, przeróbki, dodatki krawieckie.
PARTER: Art. Spożywcze , Chemia Gospodarcza, Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka
I PIĘTRO: Odzież Damska i Męska, Bielizna, Obuwie, Zabawki, Kosmetyki, Pamiątki
Okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art. Szkolne i Papiernicze, Biżuteria,
Art. Różne – Wszystko po 5,99zł.
II PIĘTRO : Centrum Medyczne PROMEDICA , Kompleksowe usługi z zakresu medycyny i
stomatologii , Lekarze Specjaliści , Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabilitacja ,
Laboratorium, USG , Leczenie bezpłatne – Umowa z NFZ., Ubezpieczenia Generali,




